DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier

FORMANDSBERETNING 2019
En formandsberetning er en form for status over de forløbne år med henblik på at se
fremad. Dvs. en beretning er et tilbageblik på den periode, vi netop har været
igennem. Derfor vil en del af beretningen handle om, hvad landsklubben og
bestyrelsen har arbejdet med og forsøgt at fremme de sidste 3 år. Samtidig vil jeg
bruge lejligheden til også at adressere nogle udfordringer, vi står med fremadrettet
som landsklub, og som jeg oplever, vi skal søge svar på.

Landsklubben
Vores landsklub DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier er en politisk afdeling
af Dansk Magisterforening for undervisere på professionshøjskoler og
erhvervsakademier. Styrken i DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier har
været et tæt samarbejde mellem bestyrelse, tillidsrepræsentanter og medlemmer.
Det samarbejde har sikret os en høj organisationsprocent på de dele af
professionshøjskolerne, hvor vi traditionelt har stået stærkt, og det har givet os en
legitimitet inden for Dansk Magisterforening og i forhold til de øvrige fagforeninger.
På professionshøjskolerne er Dansk Magisterforening den eneste fagforening med en
egen politisk afdeling for undervisere, nemlig vores landsklub DM Professionshøjskoler
og Erhvervsakademier. Landsklubbens legitimitet er vores organisering med en
bestyrelse valgt direkte af medlemmerne, med et delegeretmøde, hvor formand og
bestyrelse skal fremlægge et princip- og arbejdsprogram for den kommende tre års
periode, samt med en formand, der skal afgive en beretning til debat og fælles
beslutning.
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På erhvervsakademierne er vi afhængige af vores tætte samarbejde med DJØF og
IDA. Vi har etableret et godt samarbejde med de to søsterorganisationer, men vi har
en udfordring med tillidsrepræsentantdækningen på erhvervsakademierne, hvor vi
ikke står nær så stærkt som på professionshøjskolerne.
Tillidsvalgte
Vi har på professionshøjskolerne en meget høj grad af tillidsrepræsentantdækning –
langt over gennemsnittet i Dansk Magisterforening - med stærke fagpolitiske miljøer i
klubber rundt omkring på arbejdspladserne. Det er denne klub og klubberne lokalt,
der giver tillidsrepræsentanterne deres styrke og legitimitet.
Vi har i landsklubben en tradition for at involvere vore tillidsvalgte aktivt i
politikformulering. Denne tradition ønsker vi at fortsætte, selvom vi har oplevet en
vigende opbakning til de arrangementer, som holdes i landsklubben.
Landsklubbens bestyrelse har en opgave i at sikre løbende ajourføring og
opkvalificering af de tillidsvalgte, hvilket i høj grader er elementer i vores seminarer,
hvorfor tilbageblikket også vil fokusere på disse.
Først og fremmest har vi i perioden arbejdet for at skabe legitimitet omkring
tillidsrepræsentanternes position som medarbejderrepræsentanter. Dette er gjort
både i den løbende interessevaretagelse ved alle steder at fremhæve det særlige som
tillidsrepræsentanter bidrager med til arbejdspladserne, men også konkret ved i flere
omgang at forsøge sammen med rektorerne at formulere fælles forståelser af nye
roller for ledelse og tillidsrepræsentanter. Dette arbejde er gentagne gange strandet,
og det er bestyrelsens vurdering, at det ikke er her, vi skal søge at fremme den
dagsorden. Der er således en tendens til, at arbejdsgiverne gerne vil formulere sig om
rollen for tillidsrepræsentanter, men de ønsker ikke at formulere sig om nye
ledelsesroller i et fælles papir med os.
Dagsordenen med at skabe legitimitet om de tillidsvalgtes position er et fortsat
indsatsområde for os alle. Et eksempel, der understreger det, er den bredside
ledelseskommissionen afsendte i sommer til medarbejderrepræsentanterne i
samarbejdssystemet om at forsinke og forhale ledelsesprocesser. Vi genkender ikke
kritikken af, at diskussioner bliver udvandet og ødelagt ved at blive diskuteret flere
gange på de forskellige samarbejdsniveauer. Tværtimod oplever vi, at det har
kvalificerende karakter, fordi ledelsen får flere nuancer med som grundlag for at
træffe kvalificerede beslutninger.
Vi har i perioden afholdt 6 TR-seminarer, hvor vi sammen på flere forskellige områder
har arbejdet med politikudvikling og vejledninger. Resultaterne af de bestræbelser er
tydelige i forbindelse med udarbejdelse af vejledning om usikkert beskæftigede,
formulering af politik om forskning og udvikling samt genbesøg af papiret om
uddannelseskvalitet. Endelig er det forståelsespapir og vejledning om
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arbejdstilrettelæggelse (som vi skal drøfte på delegeretmøde) blevet til i en proces
med tillidsrepræsentanterne.
Vi er alle enige om, at formulering af forståelsespapir og udarbejdelse af politikker og
vejledninger ikke gør det alene – som bekendt gør en svale ingen sommer. Vi har alle
et arbejde at gøre lokalt for at forfølge de retninger, vi er enige om til gavn for
medlemmerne.
Vi har fortsat en opgave med at få placeret landsklubben mere synligt på
erhvervsakademierne – særligt ser vi jo gerne, at vi får flere tillidsfolk valgt på
erhvervsakademierne som en vej til større tilstedeværelse. Vi har det seneste år
forsøgt os med invitere os selv til klubmøder. Denne strategi skal vi fortsætte i den
kommende periode.
Som et led i vores bestræbelser på ajourføring har vi bl.a. haft et tema om
styringsmekanismer på et af vores TR-seminarer med henblik på at give jer
tillidsrepræsentanter bedre mulighed for at forstå budget og regnskab samt diverse
styringsmekanismer. Bestyrelsen har erkendt, at det har været vanskeligt at lave et
relevant generelt kursus om budget- og regnskab og opfordrer derfor
tillidsrepræsentanter til at efterspørge budget- og regnskabskurser lokalt og i Dansk
Magisterforening centralt.
Vi har hvert halvandet år inviteret vores arbejdsmiljørepræsentanter med til de TRseminarer, som vi afholder i landsklubregi, for at understrege og understøtte det
nødvendige samarbejde, der skal være mellem tillidsrepræsentanter og
arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne. Ved det seneste fælles møde er det
bestyrelsens indtryk, at vi var udfordret på den indsats Dansk Magisterforening
centralt har gjort for at lave relevante arrangementer og uddannelse for
arbejdsmiljørepræsentanterne. Uanset hvad årsagen er, må vi konstatere, at der
deltog markant færre, end hvad vi har set ved de forrige fælles møder.
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Usikker beskæftigelse
Landskubben har i den forgange periode (ligesom hele Dansk Magisterforing) haft et
særligt fokus på undervisere, der er ansat på prekære og usikre vilkår. Tendensen til
en accelererende prekarisering er generel for det akademiske arbejdsmarkedet og slår
desværre også igennem i vores sektor bl.a. som konsekvens af trængte budgetter og
usikre bevillinger. Vi har på to store områder arbejdet med disse udforinger.
For det første har vi sammen med vores tillidsrepræsentanter udarbejdet en politik og
vejledning til klubber og tillidsrepræsentanterne om måder, der kan arbejdes på lokalt
med at begrænse udbredelsen af undervisere på usikre vilkår samt at sprede
kendskabet til problemet blandt fastansatte og arbejdsgivere. Nye tal, som styrelsen
for uddannelse og forskning har indhentet, peger på, at udviklingen måske er bremset
op langt de fleste steder, og der, hvor der fortsat indberettes et højt antal, er på
enkelte pædagoguddannelser.
For det andet har vi arbejdet tæt sammen med vores venner på universiteterne og på
museumsområdet med at afholde medlemsmøder og udarbejde kampagnemateriale,
som rulles ud både analogt og digitalt henover foråret.
Bestyrelsen forudser, at dette arbejde vil fortsætte i den kommende periode, hvilket
vi også vil redegøre for i det princip- og arbejdsprogram, vi fremlægger på
delegeretmødet.

Arbejdsmiljø
Vi må desværre konstatere, at vores arbejdsmiljø fortsat bløder rigtig mange steder.
Uddannelsesbesparelser, løbende omstruktureringer og fusioner afspejler sig i
bekymrende APV’ere og trivselsmålinger, der vender tommelfingeren nedad vedr. et
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arbejdsliv i balance. Der tegner sig et billede af et meget presset arbejdsliv for alt for
mange medlemmer, hvor opgavemængde, arbejds- og tidspres samt utryghed
generelt får tillid til ordentlige planlægningsprocesser og tillid til ledelse til at svækkes.
Bestyrelsen har med lidt forskellige virkemidler forsøgt at dagsordensætte disse
tendenser – i særdeleshed har arbejdsmiljøproblemer og konsekvenser af besparelser
og utryghed ved fusioner været i fokus på vores journalistiske indsatser. Vi har over
den seneste periode konsekvent haft en vinkel på arbejdsmiljøet i de historier, der er
skrevet om vores område.
Bestyrelsen har opfattet sin rolle i denne sammenhæng som den, der vedholdende gør
opmærksom på de udfordringer, der er med arbejdsmiljøet på vores område, samt
som den, der hjælper lokal mobilisering på vej. Derfor har vi ved flere lejligheder
inviteret arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter til fællesmøder m.h.p.
at forbedre det lokale samarbejde til gavn for medlemmerne. Vi har endvidere haft et
ønske om at understøtte netværksdannelse for arbejdsmiljørepræsentanter igennem
disse fællesmøder. Som I vil se af vores forslag til princip- og arbejdsprogram for den
kommende bestyrelsesperiode lægges der op til fortsatte indsatser på dette område.

Uddannelseskvalitet
Der vil altid være en skærpet opmærksomhed på, hvilken kvalitet vi leverer i
uddannelsessektoren, og uanset hvem, der har regeringsmagten, vil vi skulle kunne
håndtere en politisk bevågenhed omkring de kerneydelser, vi producerer.
Omverdenen i form af befolkningen som helhed har en legitim interesse i, hvordan
velfærdsprofessionerne uddannes - og ikke mindst de studerende, som vi er i direkte
berøring med, har forventninger og bud på, hvad uddannelseskvalitet er, og hvilke
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(kvalitets)kriterier, der skal trækkes på, når uddannelse tilrettelægges, og
undervisning gennemføres.
Alle disse interessenter presses vi ikke af – udfordres ja, men på en god og berigende
måde, hvor vi får skærpet og kvalificeret vores opfattelse og argumenter for, hvilke
elementer der indgår i vores kvalitetsforståelse i forbindelse med uddannelse og
undervisning.
Det, som vi nok oprigtigt må sige, vi presses af, er de styringsmekanismer, vi de
sidste 5 års tid har oplevet implementeret i uddannelsessektoren. Som vi også har set
på andre områder af den offentlige sektor, er der sket en markedsgørelse af
uddannelse, hvor akkrediteringsprocesser og selvvurderingspraksisser skærper
konkurrenceorientering og selvhævdelse på bekostning af sektorsolidaritet, demokrati
og mellemmenneskelighed. Målstyring og generelle standarder for kvalitet former
virkeligheden på uddannelsesinstitutioner og i undervisningslokaler i skikkelse af
absolutte krav og tekniske procedurer. Nogen ville gå så langt som til at sige, at vi
bliver lydige arbejdstagere og arbejdsgivernes soldater i konkurrencestaten i jagten
på det næste fix i form af gode tilfredsundersøgelser.
Det er bestyrelsens indtryk, at den glidning af opgaver, hvor flere studieadministrative
byrder lægges i undervisernes opgaveporteføljer, er en direkte konsekvens af
centralmagtens styringsredskaber og proceduretænkning. Vi har i
landsklubbestyrelsen arbejdet med disse rammebetingelser på flere TR-seminarer og
fællesmøder for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i den seneste
periode. Hertil kommer, at vi har inviteret de lokale klubber til at give indspil til
kvalitetsdiskussionen efterfulgt af et medlemsmøde for at kvalificere vores politik om
uddannelseskvalitet.
Landsklubben har i denne proces med enkelte justeringer fastholdt de
kvalitetskriterier, som vi står på, og som vi spiller ind i debatten, når parametre for
god uddannelse og undervisning debatteres.
Bestyrelsen finder det helt centralt, at vi fortsat har en bred inddragelse af tillidsvalgte
og medlemmer, når vi undersøger nye mulige veje at gå i forbindelse med arbejdets
indhold. Vi ønsker at fortsætte af sporet med medlemsinddragelse, men må tage
bestik af, at medlemsmøder (i den form som vi har testet i den forgangne periode)
ikke er svar på medlemmernes behov.
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Forskning og udvikling
På baggrund af et undersøgelsesarbejde, som vi udførte i bestyrelsen om, hvordan det
ser ud med institutionernes bestræbelser på at give undervisere adgang til forskningsog udviklingsopgaver som en integreret del af deres ansættelse, stod det klart, at
landsklubben havde brug for en politik på området. Derfor har vi i perioden både
fremlagt en analyse af de tendenser, vi ser, og samtidig formuleret en politik som
pejlemærke for det arbejde, der løftes lokalt. Hovedbudskaberne er, at alle
undervisere som led i deres ansættelse skal sikres adgang til forskning- og
udviklingsaktiviteter, og at den forskning og udvikling, der foregår, skal være
kvalificerende for uddannelserne. Samtidig har vi (igen med vores venner på
universiteter og museer) udarbejdet en ny samlet forskningspolitik for Dansk
Magisterforening, som anerkender de nødvendige forsknings- og udviklingsarbejder,
der foregår på professionshøjskoler og erhvervsakademier til gavn for uddannelserne
og den praksis, de retter sig mod.
Vi har også her nogle fortsatte opgaver med at arbejde for, at docenter bliver
værdifulde og legitime deltagere i uddannelsernes arbejdsfællesskab og praksis, og
for at tilse at stillingsstrukturen overholdes blandt andet for undervisere, der
gennemgår en forskningsuddannelse som led i deres ansættelse.
De gode nyheder i den forbindelse er, at Akademikerne og Styrelsen for Institutioner
og Uddannelsesstøtte er blevet enighed om, at ansatte på en professionshøjskole eller
et erhvervsakademi, der som led i sin ansættelse gennemgår en ph.d.-uddannelse,
skal være ansat i henhold til stillingsstrukturen som adjunkt eller lektor. Denne
udmelding fra styrelsen har vi arbejdet på i flere år nu, og vi har gentagne gange
fremlagt eksempler på, at institutionerne ansætter på mange forskellige ordninger
som f.eks. ph.d. studerende, som konsulenter, som undervisere uden ret til centralt
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aftalt adjunkt- eller lektortillæg og sikkert flere kreative løsninger. Nu er det imidlertid
slået fast, at skal man gennemgå en forskningsuddannelse som et led i sin ansættelse
skal det ske i overensstemmelse med stillingsstrukturen – og det vil også sige, at man
skal aflønnes derefter.
Vi må derfor gå ud fra, at den enkelte professionshøjskole og det enkelte
erhvervsakademi hurtigt regulerer og efterregulerer aflønningen af ph.d.-studerende,
der er eller har været ansat ved professionshøjskolen eller erhvervsakademiet siden
indførelsen af stillingsstrukturen.

Overenskomstforhandlinger 2018
Den forgange periode har også været præget af overenskomstforhandlinger i foråret
2018. Landsklubben og Dansk Magisterforening som helhed gjorde et stort forarbejde
forud for forhandlingerne med at udarbejde forslag til krav, som vi ville rejse i AC.
Medlemmer og tillidsrepræsentanter var af helt afgørende betydning for den proces, vi
gennemgik, og i forhold til de krav, vi endte med at stille.
På vores område fik vi slået fast, at ud over løn og pension var det forbedring af
forholdene omkring arbejdstilrettelæggelse, som vægtede højest hos medlemmer og
tillidsrepræsentanter. Særligt blev der genereret krav om bedre indsigt i budgettal og
dialog om timeregnskaber, løbende godkendelser af tidsregistrering med ret til
godtgørelse af merarbejde i en normperiode og rettigheder til afspadsering i hele
dage.
Undervejs i forhandlingerne var det faktisk lykkedes at blive enige med
Moderniseringsstyrelsen om formuleringer, der kunne støtte op om det lokale arbejde
med tilrettelæggelsespraksisser. Vi kom jo så desværre i den situation, at
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forhandlinger brød sammen og måtte løses igennem forhandlinger i
forligsinstitutionen, hvor de tre krav i musketereden ryddede bordet, og alle delaftaler
blev skudt til hjørne.
Vi var ved overenskomstforhandlingerne vidne til en historisk situation, idet alle
fagforeninger på det offentlige område slog sig sammen i en såkaldt musketered. Den
musketered, der blev indgået inden forhandlingerne, gik kort fortalt ud på, 1) at alle
offentlige ansatte skulle have lønstigninger, som fulgte med de privatansatte
(reguleringsordning der afskaffer privatlønsværnet), 2) der skulle findes en
arbejdstidsaftale for lærerne, og 3) så skulle de statsansatte sikres en betalt
spisepause.
Under slogans som ’nok er nok’, ’en løsning for alle’ og ’én for alle, alle for én’ gjorde
lønmodtagerorganisationerne fælles front i arbejdet og kampen for ordentlige
arbejdsbetingelser og en rimelig løn.
Under forhandlinger så vi arbejdsgiverne ihærdigt forsøge at splitte fagbevægelsens
solidaritetspagt, og af flere omgange måtte lærerne og akademikerne skrue bissen på
over for vores venner i LO og HK, fordi arbejdsgiverne fristede med gunstige delforlig
på deres områder.
Det lykkes næsten hele vejen at stå last og brast på lønmodtagersiden, men i 11.
time slog pagten sprækker. Det var en enegang i LO-forbundene, der brød pagten, og
de indgik en aftale om regionerne. Vi var sammen med den øvrige fagbevægelse
vrede over den splid, det skabte i det historiske sammenhold.
Resultatet blev som bekendt godt målt på de tre hovedkrav: en udvidelse af
lønrammen på 8,1 procent over 3 år var meget tæt på vores krav på 8,2 (og langt fra
Sofies Løhdes udspil på 6,7), afskaffelse af privatlønsværnet og sikring af, at
spisepausen blev indskrevet i overenskomsten på AC’s område. Eneste store
kompromis var, at det ikke blev til en aftale for lærernes arbejdstid, men en aftale om
en kommission og et kommisionsarbejde, der skal pågå i perioden.
Vi har i fagbevægelsen og som lønmodtagere vist, at vi kan stå sammen om en stærk
fortælling som musketereden, og vi vandt en klar sejr i forligsinstitutionens med
mange timers ihærdige forhandlinger med gode resultater og løsninger for næsten
alle. Overenskomsterne blev stemt hjem over hele linjen med en enkel undtagelse,
som blev løst af et enkelt forhandlingsforløb (230 ansatte ved lokalbanerne vendte
tommelfingeren nedad til overenskomsten).
På vores eget område var foråret 2018 præget af anspændthed, kampgejst og
mobilisering. Forhandlingsforløbet øgede potentialet for strejke og lockout, og to af
vores professionshøjskoler var udtaget af AC til at strejke. Herudover varslede
arbejdsgiverne en kæmpe lockout på store dele af Dansk Magisterforenings områder,
der hurtigt ville have drænet vores strejkekasse.
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Hovedbestyrelsen besluttede, at konfliktstøtten under strejke eller lockout skulle bestå
i konfliktlån. Det skabte en forbigående utryghed for medlemmer og tillidsfolk i forhold
til, hvad ville det komme til at betyde for tilbagebetaling og bod ved foreningsskift
m.m.? Vi ved, at I alle gjorde et kæmpe arbejde med at redde trådene ud, og det skal
I have en kæmpe tak for. I skal ligeledes have stor anerkendelse for den enorme
mobilisering, vi oplevede på vores område. Rigtig mange af jer og jeres medlemmer
mødte frem foran forligsintuitionen og viste jeres støtte til vores forhandlere, flere
havde meldt sig i forhold til at koordinere forskellige aktiviteter, og mange støttede op
om de fælles demonstrationer og happenings, der blev arrangeret af fagforeningerne i
fællesskab. Endelig var vi også mange, der deltog i det historiske møde for
tillidsrepræsentanter, der blev afholdt i Fredericia med deltagelse af mere end 10.000
tillidsrepræsentanter.
Der blev lagt mærke til os både internt i Dansk Magisterforening, men også flere
andre steder kikkede man lagt efter den styrke, vi har som gruppe i sådanne
situationer. Det skal vi være stolte af.
Samarbejde
Sammenholdet i fagbevægelsen skal i den kommende periode stå sin prøve. På vores
område handler det om at rykke tættere sammen med de øvrige
underviserorganisationer og bakke op om lærerne og deres bestræbelser på en
arbejdstidsaftale. Vi forsøger hele tiden at sætte en fælles underviserdagsorden i hele
underviserverden på tværs af fagforståelser i Danske Underviserorganisationers
Samråd (DUS med deltagelse af BUPL, Danmarks Lærerforening, Gymnasielærerne,
De frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet og Handelsskolelærerne). Vi skal
her også forberede os på, hvad der måtte komme af pres fra arbejdsgiverne for en
øget grad af individualisering af arbejdsvilkår og forhold om mere decentral
løndannelse på individuelle ordninger.
Vi så under overenskomstforhandlingerne, at arbejdsgiverne forsøgte sig med krav
om, at en større del af de aftalte lønstigninger skulle udmøntes som lokalt forhandlede
tillæg. Vi ved, at det er den vej arbejdsgiverne vil, og det presser os internt i AC, da
flere af de andre organisationer ser positivt på pulje- og fritvalgsordninger. Alle
underviserorganisationerne i Danske Underviserorganisationers Samråd opfatter ikke
en individualisering af løn og mere decentral løndannelse som attraktivt for
medlemmerne på underviserområdet. Derfor vil det arbejde, som er påbegyndt her,
skulle fortsætte.
Vi har som bestyrelse i perioden haft et godt og konstruktivt samarbejde med de store
organisationer for studerende i skikkelse af de Lærerstuderendes Landskreds og i de
Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Vi skal konsolidere samarbejdet med de
studerende i MVU-netværket.
Vi har på professionshøjskoleområdet haft et tæt og godt samarbejde med Dansk
Sygeplejeråd omkring fælles dagsordner i relation til rektorerne. Dette arbejde skal
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der værnes om, og det skal fortsættes, ligesom der fortsat skal arbejdes på et udvide
samarbejdet med DJØF, IDA m.v. på erhvervsakademiområdet.
Vi har traditionelt et godt og konstruktivt samarbejde med rektorerne og Danske
Professionshøjskoler, både når vi har forskellige interesser og synspunkter, men i lige
så høj grad der, hvor vi ser, at vi står stærkere, hvis vi går vejen sammen. Vi har
desværre ikke helt haft samme tradition på erhvervsakademiområdet og har derfor vi
ikke samme politiske adgang til Danske Erhvervsakademier. Det skal vi have gjort
noget ved.
Opmærksomhedspunkter
Uddannelsesministeriet udsendte i efteråret en ny bekendtgørelse om
lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere.
Ministeriet har på et møde den 19.11.2018 med arbejdsgiverne tilkendegivet, at en
positiv lektorbedømmelse opnået forud for den reviderede stillingsstruktur (2013),
ikke længere indebærer, at man kan blive direkte ansat som lektor efter den
nuværende version af stillingsstrukturen. Dvs. at man, hvis man vil skifte
arbejdsplads til en anden professionshøjskole eller et andet erhvervsakademi, og man
er bedømt forud for 1.8.2013 skal igennem en ny lektorbedømmelse.
Vi har allerede før den nye bekendtgørelse gjort ministeriet opmærksom på, at dette
skridt ikke er i overensstemmelse med de drøftelser, vi havde med ministeriet i
forbindelse med revisionen af stillingsstrukturen i 2013. Ligesom vi har understreget,
at det er et meget uhensigtsmæssig skridt. Så sent som på et møde i slutningen af
2018 rejste vi igen sagen over for styrelsen uden at trænge igennem. Vi forfølger
stadig sagen.
Vores arbejdsgivere (Danske Professionshøjskoler) har ligeledes givet udtryk for noget
tilsvarende i forbindelsen med høringen om bekendtgørelsen. Med både rektorer og
arbejdsgivere lokalt skal vi søge at etablere alliancer mhp at lægge pres på styrelsen
for at renoncere dens beslutning.
Dansk Magisterforening har haft en meget stor medlemsfremgang over de sidste ti år.
Det samme billede gør sig desværre ikke gældende på Professionshøjskoler og
erhvervsakademierne. Store omstruktureringer, fusioner og besparelser har presset
uddannelser, arbejdsbetingelser og arbejdsmiljø og samtidigt betydet væsentlig færre
ansatte i grunduddannelserne. Det har medført, at vi kan se vores
organisationsprocent på professionshøjskoler og erhvervsakademier falde i forhold til,
hvor stor en organisationsprocent de øvrige AC-organisationer har. Der kan spores et
fald på op mod 9 procent.
Selvom vi fortsat på nogle uddannelser har nærmest en 100% organisationsprocent,
og at vi internt i Dansk Magisterforening også står stærkt, så gør det noget ved vores
position både internt og eksternt, at vi ikke kan holde procenten stabil. Vi må alle
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gøre noget for hverve medlemmer lokalt og for at samarbejde bredt med de øvrige AC
organisationer ude på institutionerne.

Afslutning
Som afrunding på denne beretning vil jeg understrege, at vi i landklubbestyrelsen
fremadrettet skal holde fast i det tætte samarbejde, vi har mellem bestyrelse,
tillidsrepræsentanter og medlemmer. Vi skal bevare en politisk struktur med afsæt i
den, vi har i dag, fordi vores landsklubbestyrelse får legitimitet hos arbejdsgivere og
andre interessenter i kraft af vores delegeretmøder og vores tætte kontakt til
tillidsfolk, medlemmer og institutioner.
For os som bestyrelse og mig som formand ønsker vi, at invitere jer ind i et tæt
samarbejde om og drøftelser af det gode arbejdsliv som underviser og om væsentlige
elementer for kvalitet i arbejdet.
Marts 2019
Tommy Dalegaard Madsen, formand.
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