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Mit valggrundlag
— Det er vigtigt at fortsætte det gode arbejde

God undervisning sikres bedst gennem arbejdsvilkår, der understøtter lærerarbejdet som en 
profession, herunder en god arbejdstidsaftale. Vi skal sikre os, at arbejdsvilkårene er med til at 
styrke trivsel og sikkerhed i det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.

Mange lærere og børnehaveklasseledere er udfordret af især top-, tids- og målstyring. Der er 
for mange opgaver, og for lidt tid til at løse dem. Arbejdsopgaverne fortsætter med at blive mere 
komplicerede, og lærernes professionelle råderum er blevet mindsket. De fleste lærere savner 
tillid, frihed, demokratisk indflydelse, åbenhed og tryghed.

Derudover udgør inklusionsopgaven en alvorlig belastning for lærerne, uanset om man kalder 
det inklusion eller ’mangfoldige læringsmiljøer’. Opgaven er dybt problematisk, og ikke tildelt 
ressourcer nok; det er derfor praktisk set en umulig opgave for lærerne at løse.

Et fagforeningsfællesskab  
Jeg ved, hvor vigtige kollektive løsninger og godt sammenhold er for at undgå, at den enkelte lærer føler 
sig alene med sine problemer. Et fagforeningsfællesskab har stor betydning for at opnå kollektive aftaler 
og jeg er overbevist om, at vi opnår bedre resultater sammen end nogen af os kan opnå alene. 

Fagforeningspolitik er en holdsport – ikke en enkeltmandspræstation. Jeg sætter derfor stor pris på et 
godt, åbent og ærligt samarbejde mellem medlemmerne, kredsstyrelsen, TR’er, AMR’er og ansatte.

Sådan arbejder jeg  
Jeg bruger størstedelen af min tid på Øhavets Lærerkreds, hvor jeg dagligt har kontakt med lærere, som 
af forskellige årsager har behov for hjælp og handling. Jeg ved, det er afgørende for det enkelte medlem 
at have sin fagforening i ryggen, især når arbejdslivet udfordrer på forskellig vis, og min dør er derfor 
altid åben. De mange andre daglige arbejdsopgaver løser jeg også med stort engagement. Det er alt fra 
personsager, sagsbehandling, samtaler med tillidsvalgte, lokalt politisk arbejde, forhandlinger med 
kommunerne til ganske almindeligt kredsarbejde. 

På det skolepolitiske område arbejder jeg på at sikre, at lærernes indsigt og professionelle viden fort-
sat er bærende for skolernes udvikling og for de politiske løsninger og valg, der træffes for den enkelte 
skole. Derfor kæmper jeg for bedre arbejdsvilkår og imod den top- og målstyring, som er følger af folke-
skolereformen.

Opgaven er så vigtig fordi

Jeg kæmper for det 
gode arbejdsliv



Det har jeg udrettet i nuværende valgperiode
Gennem politiske drøftelser på Langeland har jeg banet vejen for, at vi nu går i gang med lokalforhan-
dlinger om en ny arbejdstidsaftale på Langeland.

Desuden har jeg i samarbejde med lærere, TR’er og FTR forhandlet et nyt lokallønstillæg til alle 
skolelærer ansat i en folkeskole på Langeland.

Det er også blevet til lønforbedringer for lærerne i Svendborg samt for mange af vores medlemmer på 
CSV, UU, PPR, hjælpemiddelcentralen m.fl.

Jeg har forhandlet tolkninger og afgørelsessager vedr. lokale arbejdstidsaftaler samt de centrale aftaler, 
hvilke alle er faldet ud til vores parters fordel.

Jeg er rigtig glad for at have fået forhandlet en aftale hjem om, at opsagte lærere fra Svendborg, fra op-
sigelsestidspunktet og helt frem til sommerferien, har fortrinsret til ledige stillinger. Det samme forsøger 
jeg i samarbejde med TR’er at få på Langeland. 

I foråret udarbejdede jeg en inklusionsundersøgelse, som mere end 50 % af medlemmerne deltog i. 
Undersøgelsen blev bl.a. brugt til et dialogmøde med politikerne i Svendborg kommune. 

Jeg har været med til at skabe en tæt faglig sparring mellem vores nye konsulent, sekretær og mig selv, 
som har været medvirkende til mange gode løsningerne i forhold til både enkelte medlemmer og forhan-
dlingstekniske løsninger.

Jeg arbejder tæt sammen med mange af vores tillidsfolk vedrørende faglige problemstillinger på 
skolerne samt arbejdsmiljøproblemstillinger – både for personalegrupper og enkelte medlemmer.

I foråret foreslog jeg styrelsen og TR-gruppen, at vi skulle arbejde mere ude på skolerne og øvrige 
arbejdspladser. Vi er derfor gået i gang med at afholde mini-TR-møder og nogle fælles TR-/AMR-
møder ude på skolerne og øvrige arbejdspladser. Jeg ønsker at gå skridtet videre, så mange af vores 
styrelsesmøder også afholdes på skoler og arbejdspladser, for at vi får bedre mulighed for at møde og 
tale med medlemmerne.

Lidt om mig
Jeg har været lærer siden 1989 og har fortsat en dyb motivation for lærerfaget og folkeskolen. Jeg har 
været en del af Øhavets kredsstyrelse i mange år, heraf de sidste 10 år som kredsformand. Mine mange 
års fagpolitiske erfaring har bl.a. medført, at jeg er fast underviser i DLF på TR-uddannelsen, hvor vi ud-
danner nye tillidsrepræsentanter. Dette har bl.a. givet mig et grundigt indblik i foreningens politik, indsat-
sområder, og i hele overenskomstsystemet og lovgivningsgrundlaget for folkeskolen. 

Jeg sætter en stor ære i mit arbejde og bestræber mig altid på at udføre et gedigent og ordentligt ar-
bejde, også når der er mange bolde i luften. Gennem årene er der opnået tætte og betydningsfulde 
relationer til vores mange samarbejdspartnere, hvad enten det gælder skoleledere, forvaltningsfolk eller 
lokalpolitikere. 

Når det gælder værdier og arbejdsmetoder er mit virke altid: Åbent, solidt fagligt funderet, konstruktivt 
analyserende, demokratisk inddragende og handlingsorienteret. Som person er jeg ærlig, arbejdsom, 
lyttende og fællesskabsorienteret.

 Jeg håber, at du vil deltage i generalforsamlingen den 9. marts for at høre om kredsens arbejde og 
medvirke til at bakke mig op til formandsvalget, så jeg kan fortsætte det vigtige arbejde.

─


