
Jeg stiller op som ny formand for Øhavets Lærerkreds. 

Igennem mit lærerliv har jeg været dybt engageret i og optaget af 

vores arbejdsvilkår og det større skolepolitiske område. 

Bevidstheden om min egen position som tydelig opponent i dette 

engagement ønsker jeg nu at bringe i spil i et formandskab, hvor 

omdrejningspunktet bliver at være undersøgende og nysgerrig i 

uenigheden sammen. Derigennem vil jeg søge mine med- og 

modspillere i et samarbejde, hvor uenighed ikke er en bekymrende 

faktor, men en progressiv brik i et langt mere komplekst puslespil, 

der kræver en stor grad af samarbejde og lydhørhed.      

De sidste 2 år har jeg arbejdet med fagpolitik i DLF-regi, både som ambassadør for og bestyrelsesmedlem i 

Dansklærerforeningen, medlem af den kritisk rådgivende faggruppe for danskfaget i UVM nedsat af DLF & 

UVM i fællesskab og ikke mindst fungeret som en del af kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds.  

Gennem dette arbejdet og særligt mit arbejde på kredskontoret med en ugentlig mødedag og deltagelse i 

div. kreds- og DLF-arrangementer og -uddannelser, har jeg bl.a. har prøvet at dagsordensætte og optimere 

vores synlighed og vores måde at kommunikere på, når jeg har fået muligheden for det.  Hele dette arbejde 

har fået tændt en lyst og en glød for fagforeningsarbejdet i DLF, med udgangspunkt i Øhavet. Og derfor 

stiller jeg mit kandidatur som formand til rådighed. 

Jeg er lærer med et meget stort L og har altid tilgået mit arbejde med en markant passion og et ønske om 

at se det hele menneske og se den enkelte elevs behov for at blomstre. Ligeså vil jeg i mit eventuelle 

kredsformandsskab arbejde passioneret med et ønske om at være en styrende, opmærksom og 

medskabende faktor i arbejdet omkring kredskontoret og alle, både ansatte og tillidsvalgtes, muligheder for 

at blomstre og få sat deres kompetencer i spil, i en bygning der skal danne rammen om vores fælles 

forening.  

Jeg har oplevet hvor vanskeligt det er at skulle sige farvel til et system, der også var et vigtigt 

arbejdsredskab, for at blive bedt om at lave mit arbejde i AULA -et system, der er lavet til at forældrene 

lettere kan skrive beskeder til lærerne uden at se på vores behov. Jeg har oplevet at få smidt et utal af 

projekter ned i hovedet oppefra, men det eneste jeg har set virke langtidseffektivt er projekter, der 

voksede op nedefra. Projekter der samlede og virkede fordi de blev skabt af lærere med en erfaring, en 

grundlæggende læreruddannelse og en lyst til at gøre det visionære og gode. Jeg ved hvordan det er at se 

ind i øjnene på kollegaer, der knækker sammen, fordi de står med en urimelig og uoverskuelig opgave i at 

levere undervisning og leve op til faghæfter og forældreambitioner i en normalklasse, hvor rammerne for 

normalitet er sprængt til atomer. Samtidig har jeg også oplevet, når alting lykkes. Når man sammen med 

kollegaer og elever oplever det fantastiske i at rykke sammen, grine og bekræftes i meningsfulde og 

fleksible rammer. Alt dette vil jeg tage med mig i et formandskab. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for at 

lærerstemmen igen bliver hørt som den vigtigste stemme i og omkring folkeskolen.  

Jeg tror på, at vi har brug for en kreds, der er tydelig og har klare og præcise forventninger til ethvert 

forhandlingsresultat og som af den grund ikke stiller sig over i et hjørne og holder rigidt fast i sine bolde 

uden at sætte dem i spil, sammen med vores forhandlingsparter, for at nå det bedst mulige resultat. For 

både dem og os. Jeg vil, i alle sammenhænge, forsøge det bedste jeg kan, at indgå i tætte og tillidsfyldte 

samarbejdsrelationer og prøve at opbygge broer og gode processer. 



Vi skal med en central aftale sikre de samme grundvilkår at være lærer på, uanset og man er lærer i Lyngby, 

Lystrup eller på Langeland. Er du lærer i Skårup, Stenstrup eller Stokkebæk skal du, i vores skønne 

forskellighed, også have en bevidsthed om at grundvilkårene er ens. Hvis de ikke er det vil det altid være 

det svageste led, der betaler den største pris.  Derfor er jeg som udgangspunkt også begejstret for Nanna 

Lohmans tanke om, at hun står som øverste ansvarlig for de sidste års planlagte afskedigelser og 

overflytningerne og hendes tanke om at ensrette de forskellige skolers måder at opgøre f.eks. 

undervisningstid på. Dette skaber et fælles udgangspunkt for os som lærere, vores ansættelsesforhold og 

giver hende og kommunen et brugbart og reelt overblik. To situationer hvor vi alle kan vinde. Jeg ønsker at 

vi forhandler os frem til vilkår, der af alle parter opleves som positive og brugbare. Derfor skal vi utvivlsomt 

og til enhver tid søge de bedst opnåelige aftaler for os i Øhavets tre kommuner. En god aftale er for mig 

konkret og præcist formuleret.  

Jeg er I høj grad et produkt af tiden før, under og efter overgrebet i 2013 og ved, fordi jeg var en del af 

virkeligheden som lærer, at det virkelig var et overgreb på lærergerningen. Jeg ved hvordan det føles at stå 

med en gul vest ude foran Nymarkskolen og skulle fortælle mine ulykkelige og frustrerede elever, at jeg 

ikke måtte og kunne tage med dem til Filmfestival i Bodø og at turen til Nordnorge derfor aldrig ville finde 

sted, selvom vi stod med billetterne i lommen. Jeg vil insistere på fortsat at vide hvordan hverdagen føles 

på lærerværelset for kun på den måde, kan jeg være i stand til at sætte mig til forhandlingsbordet eller 

sætte mig ind i hverdagen på f.eks. Ørkildskolen og tilbyde et forstående øre. Derfor vil det også være mig 

magtpåliggende at være synlig på skolerne og gøre det til en æressag, først og fremmest at lytte til 

medlemmerne, vores tillidsfolk og vores kredsstyrelse. 

Jeg vil som en beæret formand være ydmygt bevidst om min rolle og min afhængighed af det rigtige team 

af rutinerede kredsmedlemmer. Og ønsker at udnytte denne bevidsthed til at skabe en kreds, der er 

tydelig, velanset, åben, samarbejdsvillig og ikke mindst lyttende, internt i huset, blandt vores fantastiske 

TR-folk, på den enkelte arbejdsplads, i forvaltningen i vores tre kommuner, i vores forpligtende 

kredssamarbejde på Fyn og på Landsplan.       
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