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TR-udsendelse nr.: 09 19/20 

 

TR-tema 2019 
Københavns Lærerforening indbyder hermed tillidsrepræsentanter og suppleanter 

til TR-tema 2019. 

Dato: 20.-21. november 2019 i tidsrummet fra kl. 9.00 til 13.00. Stedet er 

Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør www.konventum.dk 

 

Udsyn og indblik – tendenser i tiden med fokus på følgende emner: 

International politik, v. Mogens Lykketoft – I statens tjeneste. 

Et indblik i de udfordringer verdenssamfundet står over for – ikke mindst i lyset af 

de seneste års terrorhandlinger, miljøudfordringer og chokerende valgresultater. 

Verden står overfor en lang række udfordringer f.eks. klimaforandringer, miljøka-

tastrofer, fattigdom, ulighed, krige, der ikke kan overkommes med mindre natio-

nerne arbejder sammen. Vi får et indblik i FN’s arbejde for de 17 verdensmål og 

sætter dem i et historisk perspektiv. 

 

Økonomi 

10 spildte år i dansk økonomi v. Jesper Jespersen – professor i økonomi 

Den økonomiske krise, der blev udløst i 2008/09, kunne have været en øjenåbner 

for de negative og destabiliserende kræfter, som tilbagerulning af velfærdssam-

fundet, der havde fundet sted siden 2001 i form af reduktion af top- og boligskat, 

kontanthjælpsloft, forøgelse af pensionsalder, grønthøster besparelser, deregule-

ring af den finansielle sektor havde forårsaget. Det blev det desværre ikke – tvært-

imod fortsatte Lars Løkke (i to omgange), sekunderet af Vestager-Corydon, tilba-

gerulningen af velfærdssamfundet og fra 2015 en beskåret klimaindsats. 

En politik, der har svækket dansk økonomi - forhold til hvilke resultater, der kun-

ne være nået. Dette gælder navnlig uligheden, der har været konstant stigende: 

indkomster, forbrugs-muligheder, indkomstoverførsler, sundhed, ungdomsuddan-

nelser, ligesom klimaindsatsen er 'uambitiøs' (for nu at citere den tidligere for-

mand for klimarådet). 

Den økonomiske politik kunne på alle disse områder have været langt mere 

ambitiøs, hvilket ville have sikret, at det danske samfund i dag ville havde stået 

langt stærkere og mere solidarisk og derfor i bedre form til at løse fremtidens 

udfordringer: økonomisk, socialt og klimamæssigt.   
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Ledelse  

Livsfarlig ledelsen V/Christian Ørskov 

Et indblik i de psykologiske mekanismer der styrer dit arbejdsliv. Tidligere hyrede 

vi psykologer og forskere for at få folk til at arbejde mere. I dag skal vi øge pro-

duktionen, men samtidig er vi nødt til at hyre stress-konsulenter til at samle de 

ansatte op.  

Vi er nødt til at konfrontere de psykologiske mekanismer, der påvirker vores ar-

bejdsliv og aflive de myter, der skader os. Vi skal finde en løsning, så vi kan bræn-

de for det meningsfulde, det væsentlige og nyttige og uden at brænde ud. For vi 

skal stadig være motiverede. Vi skal bare undgå at dø af det.  

 

Læreprocesser 

Læringsglemsel v/ Lene Tanggaard, professor 

Et indblik i Lene Tanggaards forskning om læreprocesser. Vi har glemt, at vi nog-

le gange skal glemme for bedst at lærer. Lyder det kryptisk, så er det det ikke iføl-

ge Lene Tanggard. Det er enkelt og indimellem indlysende. Alligevel har vi ind-

rettet daginstitutioner, skoler, uddannelser og allehånde former for vejledning 

sådan, at både børne, unge og undervisere gennem rigid målstyring, overdimen-

sioneret selvmonitorering og refleksion over egne læreprocesser kløjes i at lærer 

og i at undervise.  Derfor er der brug for at udvise mere vovemod og anarki i Dan-

marks centralnervesystem.   

 

Fagbevægelsens rolle i dagens Danmark og TR-funktionen: Hvad skal der til for at 

lykkes med opgaven? 

 

Tilmelding med oplysning om navn, skole og medlemsnr./fødselsdato skal frem-

sendes til Dorthe senest mandag 7. oktober 2019 pr. mail dora@dlf.org  

Du kan også tilmelde dig her på vores hjemmeside. 

 

Besked om optagelse på kurset forventes udsendt senest i uge 42.  

 

Ved tilmelding til kurset, forventes det du deltager i hele programmet. 

 

Foreningen betaler kost og ophold. Transporten sørger du selv for. 

mailto:dora@dlf.org
http://www.klfnet.dk/for-medlemmer/kurser/kursustilmelding/

