
2 år mere i kredsstyrelsen  
- ja, tak meget gerne! 

  

 
Efter nogle spændende år i kredsstyrelsen står det klart for mig, at jeg brænder for 

mere! Jeg har valgt at genopstille til kredsstyrelsen, fordi jeg ønsker at fortsætte 

arbejdet med at forbedre vilkårene for medlemmerne i Øhavets Lærerkreds. 

Jeg er 48 år og underviser til daglig på Issø-Skolen afd. Kirkeby, hvor jeg tillige er TR 

og AMR og derfor siden 2008 har været fagligt engageret i DLF. 

I snart syv år har jeg været en del af kredsstyrelsen og de senest fire år som 

næstformand og kredskasserer i Øhavets Lærerkreds. Derudover har jeg siden 1/1-20 

været 2. suppleant for Charlotte Holm, som er vores “fynske stemme” i Danmarks 

Lærerforenings hovedstyrelse. 

Det har været nogle turbulente år i kredsstyrelsen - år med mange spændende 

udfordringer, men som alle har været med til at give mig en god indsigt og ikke mindst 

viden om de forventninger, der er til arbejdet i kredsstyrelsen.  

Folkeskolen er, efter min mening, den vigtigst institution i Danmark. Folkeskolen er 

desværre under et voldsomt pres både på værdierne og på økonomien. Derfor er det 

vigtigt, at vi kæmper, og jeg fortsætter meget gerne kampen for lærerne og for folkeskolen 

- de to ting hænger i min optik uløseligt sammen. 

Udfordringer bliver der nok ikke mindre af i fremtiden, da vi som fagforening står 

overfor en vanskelig opgave. Der skal fortsat kæmpes vigtige kampe for at få 

indflydelse på folkeskolens retning og indhold samt for at få bragt anerkendelse for 

lærerprofessionen ind på skolerne og ikke mindst i kommunerne.  

 

Arbejdsmiljøet er et af mine store interesseområder og jeg vil blandt andet kæmpe for: 

 

● at Øhavets Lærerkreds er en aktiv medspiller i bestræbelserne for at fremme et 

godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø rundt om på alle arbejdspladserne.  



● at vi får rammer, der sikrer os mod det grænseløse arbejde og tydeliggør 

opgavernes størrelse og vigtighed 

● at vi får rammer, der sikrer os bedre mod tilfældigheder i ledelsesbeslutninger 

på de enkelte skoler 

 

Derfor vil jeg med glæde stille mig til rådighed for den næste periode i kredsstyrelsen 

og blandt andet arbejde for, at den enkelte lærer får de bedst mulige 

arbejdsbetingelser i fremtidens skole.  

 

Husk, at brug din stemme d.9.marts - håber vi ses :-) 

Pia 

 

 

 

 

 

 

 


