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Generalforsamling 
Dansklærerforeningens Folkeskolesektion 

7.oktober 2022 Dansklærerforeningens Hus, Frederiksberg. 

 FOLKESKOLESEKTIONEN 

 

 

 
Valg af dirigent  

Jens Raahauge 

 

Valg af referent og stemmetællere 

Katja Gottlieb er referent.  

Søren Eriksen er stemmetæller. 

 

Dirigenten gør opmærksom på, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamling. Katja 

er valgt som referent. Søren som stemmetæller.  

 

Formandens beretning til godkendelse 

Formanden fremlagde sin beretning til godkendelse: 

 

Det virker som om vi endelig er kommet ud på den anden side af en lang periode med 

corona tæt inde på livet for både elever og lærere i folkeskolen. Der er ingen tvivl om, 

at vinterperioden specielt var temmelig vild. Den ene dag manglende halvdelen af ele-

verne og den næste dag manglede halvdelen af lærerne også. På hver side af den peri-

ode var der noget, der lignende præ-corona stemning ude på skolerne, hvilket betød 

der igen kunne afholdes afholdes kurser, og vi kunne møde vores medlemmer på den 

gammeldags og analoge måde igen. Sikken fryd!  

I folkeskolesektionen har bestyrelsens virke i beretningsperioden båret præg af et fo-

kus på at holde fast om danskfaget og dets kerneområder. I denne beretningsperiode 

har fokus været at styrke en forening med masser af danskfaglig viden, inspiration og 

indflydelse. Vi ser i bestyrelsen vores kerneopgave som at kvalitetssikre og skabe rum 

for det danskfag, vi alle brænder så meget for. Vi fortsætter vores virke med fuld kraft, 

fordi vi tror på, at det er det, der skal til for at sikre et spændende danskfag sammen 

med grundskolens dansklærere.  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Side 2/2 
I folkeskolesektionen indledte vi 2022 med en stor medlemsundersøgelse, som har 

gjort at der sættes fokus på flere forskellige ting fx flere undervisningsforslag i DANSK, 

mere tydelighed om de mange gode undervisningsforløb som ligger på hjemmesiden, 

mere overskuelighed på hjemmesiden dansklf.dk, samt fortsat fokus på gode tilbud på 

gode bøger, da dette har betydning for vores medlemmer. Der skal lyde en særlig tak 

til de mange medlemmer, som tog sig tid til at besvare spørgeskemaundersøgelsen.  

Derudover bør nævnes, at vi i beretningsperioden har haft fokus på at bidrage til den 

fagpolitiske debat i medierne, har deltaget i samarbejde med UVM og Danmarks Læ-

rerforening, samt eksterne samarbejder til glæde for vores medlemmer, som det er 

beskrevet i vores egen årsberetning 2021.  

Medlemsfastholdelse og -rekruttering står i den kommende tid centralt i vores ar-

bejde. Vi tror på, at det at være en del af fællesskabet i Dansklærerforeningen har en 

værdi for den enkelte lærer.  

Se den fulde skriftlige beretning her.  

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

Formanden retter en stor tak til Husets personale, der altid er imødekommende og 

særdeles hjælpsomme.  

 

Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag 

 

Opstilling og valg til bestyrelsen  

Træder ud: Nikolas og Pia. Formanden takker for indsatsen og håber at vores veje 

krydser igen i fremtiden. Resten af bestyrelsen ønsker at fortsætte.  

Aviaja Imbæk Stjernstrøm og Josefine Rask Dam stiller op til bestyrelsen og er valgt. 

Som suppleanter er Matilde Brix Lajer og Sofie Juul valgt. 

 

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.  

 

 
 
 
 

https://dansklf.dk/media/DANSKLF/PDF/Foreningen/Aarsberetning-F-sektionen-2021-2022.pdf

