LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING
GARTNERVÆNGET 4
4800 NYKØBING F.
Hjemmeside: kreds68.org

E-mail: 068@dlf.org
Tlf.: 54 82 25 64

Nykøbing F. den 7. november 2018

Kommissorium for kursus- og uddannelsesudvalget.
Lolland-Falsters Lærerforening 2018-2020.
Formålet med aktiviteterne i Lolland-Falsters Lærerforenings kursus- og uddannelsesudvalg kan opdeles i to hovedområder:
Uddannelse af kredsens tillidsvalgte.
Kursus- og uddannelsesudvalget skal medvirke til at sikre uddannelsen af kredsens
tillidsvalgte under, og som overbygning på, DLF’s organisationsuddannelse.
Endvidere skal kursus- og uddannelsesudvalget medvirke til etablering og koordinering af kurser for kredsens tillidsvalgte, og - via det forpligtende kredssamarbejde
(herom senere) - at samarbejde med det centrale kursus- og uddannelsesudvalg om
udvikling af kurser.
Endelig medvirker kursus- og uddannelsesudvalget ved prioritering af kredsens tilmeldinger til hovedforeningens kurser.
Formanden for kursus- og uddannelsesudvalget i Lolland-Falsters Lærerforening deltager i Kursusforum Sjælland Syd sammen med repræsentanter fra kreds 50, 54, 60
og 61 i forbindelse med det forpligtende kredssamarbejde.
I Kursusforum Sjælland Syd etableres, videreudvikles og koordineres kurser for de
organisationsvalgte, ligesom de respektive kredses tilmeldinger til hovedforeningens
kurser koordineres og indsendes.
Desuden udpeges 2 personer, der deltager i Danmarks Lærerforenings centrale drøftelser om udvikling af foreningens kursusvirksomhed.
Kursusforum Sjælland Syd afholder 5 møder årligt, samt et internat hvert andet år.
(Der henvises i øvrigt til ’Kommissorium for kursusforum i det forpligtende kredssamarbejde - Sjælland Syd’.)

Afholdelse af medlemsarrangementer.
Kursus- og uddannelsesudvalget er, i tæt samarbejde med pædagogisk udvalg og arbejdsmiljøudvalget, hovedansvarlig for afholdelse af arrangementer for alle kredsens medlemmer.
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Indholdet på medlemsarrangementerne skal afspejle de aktuelle strømninger, debatter, temaer og tiltag. Eksempler herpå kan være foredrag, oplæg og paneldebatter med foredragsholdere, politikere, hovedstyrelsesmedlemmer og andre interessenter.
På denne måde tilbydes kredsens medlemmer ny indsigt og viden, med mulighed for
at præge den aktuelle debat og forholdene på egen arbejdsplads.
Der afholdes mindst to aktuelle medlemsmøder årligt samt ét årligt medlemsmøde
for medlemmer uden for folkeskolen.

Lolland-Falsters Lærerforening vil bl.a. have fokus på nedenstående temaer i perioden 2018 - 2020:
 Inklusion.
 Folkeskoleidealet (til behandling og godkendelse på Danmarks Lærerforenings
kongres i 2019).
 Læringsplatforme.
 Nye Forenklede Fælles Mål.
Herunder er følgende fem centrale pejlemærker udpeget:
 Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skolerne.
 Vejledningen skal forankres i folkeskolens formål.
 Undervisningens tilrettelæggelse i henhold til folkeskoleloven.
 Faglige mål som central didaktisk kategori.
 Styrkelse af den professionelle dømmekraft.
 Ny start samarbejdet
 Den involverende fagforening - herunder
 Det gode lærerliv
 Den gode skole
 Den nydannede hovedorganisation (LO/FTF) pr. 1/1 2019
”Fagbevægelsens Hovedorganisation” - FH

Kursus- og uddannelsesudvalget, pædagogisk udvalg og arbejdsmiljøudvalget samarbejder om tilrettelæggelsen af medlemsarrangementer, der taler ind i centrale og
lokale fokuspunkter og temaer.
Kim Christiansen, formand for kursus- og uddannelsesudvalget.

