
Indkomne valgoplæg 

 

 

Pia Ewe Jensen 

 
Kandidat til kredsstyrelsen 

 

Jeg er 42 år og underviser til daglig på Issø-skolen afd. Kirkeby som er skolens indskolingsafdeling. Desuden er jeg TR og AMR på 

Issø-skolen afd. Kirkeby og har dermed været faglig engageret i DLF siden 2008 - et hverv som jeg brænder meget for. 

De sidste 11 måneder har jeg haft glæden af at være en del af kredsstyrelsen på Øhavets Lærerkreds. Jeg var oprindelig suppleant, 

men da Susanne Clausen fik andet job og derfor måtte trække sig fra kredsstyrelsen, sprang jeg med stor begejstring til. Det blev en 

lidt turbulent opstart da min først dag på Øhavets Lærerkreds var mandag d. 2. april 2013 - dagen hvor vi alle blev sat på gaden 

"lockoutet" af vores arbejdsgivere. 

Som nyt kredsstyrelsesmedlem har der været meget nyt at skulle forholde sig til. Jeg har mødt mange spændende udfordringer og er 

nu så småt ved at finde mit politiske ståsted. Udfordringer bliver der nok ikke mindre af i fremtiden da vi pr. 1. august som noget nyt 

står uden en arbejdstidsaftale, og den ny folkeskolereform skal implementeres.  

 

I denne proces er det vigtigt at have vores arbejdsmiljø i fokus. Arbejdsmiljøet er et af mine store interesseområder, og jeg brænder 

virkelig for at vi får skabt et godt arbejdsmiljø rundt om på alle skolerne. Derfor vil jeg med glæde stille mig til rådighed for den 

næste periode i Øhavets kredsstyrelse og dermed blandt andet være med til at arbejde for at den enkelte lærer får de bedst mulige 

arbejdsbetingelser i fremtidens skole. 

 

Pia Ewe Jensen 

 

 

Lone Pedersen 

 
Kandidat til kredsstyrelsesvalget 

 

Jeg blev ”langelænder” i 2004 med ansættelse på Rudkøbing Skole og var AMR 2009-2010. Herefter blev jeg lærer på Ørstedskolen 

og har været TR for skolens ca. 80 lærere siden starten i 2010. Jeg har deltaget i Fælles-MED siden 2011, det seneste år som 

næstformand. Juni 2013 blev jeg valgt ind i kredsstyrelsen som kommunerepræsentant og Fælles-TR på Langeland samt med 

deltagelse i HU. 

I september 2013 blev jeg godkendt som regional underviser på Fyn i forbindelse med en række kurser for TR/AMR. Sammen med 

kredsformanden deltog jeg i underviserkurset og derefter i afholdelse af TR/AMR-kurserne. Derfor er jeg i dag solidt ”klædt på” i 

Lov 409, Skolereformen, MED mv., hvilket har været et stærkt incitament for at genopstille – da jeg synes at de resurser 

kredsen/DLF har brugt på mig, skal bringes i anvendelse i et længere forløb. 

Jeg stillede op som AMR da arbejdsmiljøet hang i laser på Rudkøbing Skole.  

Jeg stillede op som TR på øens nye skole da der var massive ledelsesmæssige problemer. 

Jeg stillede op som FTR og til kredsstyrelsen efter at lærerne og foreningen var blevet udsat for ufattelige krænkelser af demokratiske 

rettigheder. Og jeg genopstiller nu til styrelsen i Øhavets Lærerkreds, uagtet modgang og kredsens tab af indflydelse, i en indædt tro 

på at vores forening og faglige fællesskab er det rigtige valg og den rigtige platform for arbejdet med at genskabe gode 

arbejdsforhold for udøvelse af lærergerningen.  

At genskabe ordentlige arbejdsforhold bliver uden tvivl et langt sejt træk hvor man som lærer indimellem må give afkald på sine 

professionelle idealer og den faglige stolthed for at få kræfterne til at strække og undgå at bukke under i et urimeligt arbejdspres. 



Vi skal ikke knokle til vi segner i et forsøg på at fastholde kvalitet, serviceniveau og fleksibilitet i skolen. Jeg mener at Lov 409 skal 

have lov at virke og forhåbentlig synliggøre for alle skolens interessenter at mere undervisning, reducering af forberedelsestiden samt 

den rigide ramme hvori undervisningen skal planlægges og efterbehandles, ikke højner kvaliteten af undervisningen.  

I denne forbindelse er det af afgørende betydning at kollektivet og det faglige fællesskab på skolerne kan fastholdes. Kredsstyrelsen 

har derfor en vigtig rolle i at støtte TR og AMR. Styrelsen skal i højere grad ud på skolerne og i tættere kontakt og samspil med 

medlemmerne ved deltagelse i Faglig Klub og afholdelse af medlemsmøder. Kredsstyrelsen skal især markere sig på 

arbejdsmiljøområdet, stille krav og om nødvendigt tage konfrontationen med kommunerne om deres ansvar i forhold til at sikre deres 

medarbejdere et ordentligt arbejdsmiljø, herunder tilstrækkelige individuelle lærerarbejdspladser. Jeg er ikke bleg for at tage den 

nødvendige konfrontation. 

Jeg tror på styrken, værdierne og fællesskabet i vores forening, og det er med energi og gejst at jeg byder ind på en tørn til i 

kredsarbejdet. 

-  Og hvis jeg bliver valgt ind som kongresdelegeret, er det helt perfekt.  

Tak. 

Lone Pedersen 

 

 

Lone Clemmensen 

 
Kandidat til kredsformandsvalget 

 

Vi står som medlemmer af Danmarks Lærerforeningen over for nogle kolossale udfordringer de kommende år. Hele vores 

arbejdsområde og vores vilkår for at udføre vores arbejde vil i de kommende år ændre karakter. Det kræver at vi i kredsstyrelsen 

fortsat er i dialog og i konstruktivt samarbejde med vores samarbejdsparter, men også at vi stiller krav og tager de konfrontationer der 

er nødvendige i forhold til de vilkår der bydes jer på såvel arbejdstid som lønforhold. Det vil jeg fortsat gerne investere mine kræfter 

i.  

Forårets lockout og Folketingets vedtagelse af folkeskolereformen får stor indflydelse på arbejdsmiljøet. Det er derfor nødvendigt at 

kredsstyrelsens indsats på arbejdsmiljøområdet bliver optimeret. Vi skal I styrelsen sikre at kommunerne leverer et fysisk  og psykisk 

arbejdsmiljø som gør at I som lærere kan bevare respekten og professionaliteten i jeres arbejde. Implementering af 

folkeskolereformen under vilkår hvor den enkelte lærer skal undervise mere med mindre forberedelse gør at vi måske skal fralægge 

os flinkeskolekulturen for at bevare energien og overskuddet til at levere god undervisning til eleverne, men ikke mindst af hensyn til 

vores egen fysiske og psykiske sundhed.  

Den kommende tid fordrer et tæt samarbejde mellem kredsen og medlemmerne, og at det enkelte medlem føler sig hørt af 

foreningen. Kredsstyrelsen og de tillidsvalgte skal arbejde tæt sammen for at I som ansatte sikres indflydelse på jeres arbejdsplads. 

Ingen må stå alene med de udfordringer fremtiden bringer; dette vil jeg gøre mit yderste for at sikre.  

 

Lone Clemmensen 

 

 

Lars Krogh 

 
Kandidat til kredsstyrelsen 

 

Jeg genopstiller til styrelsen i Øhavets Lærerkreds.  

Jeg hedder Lars Krogh og er 57 år og arbejder på Marstal skole på Ærø 



Jeg har deltaget i fagforeningsarbejdet i DLF siden 1995. Det har været år med mange ændringer, men aldrig har vi stået i en så 

alvorlig situation som det der tegner sig med folkeskolereformen. En folkeskolereform kunne måske nok være tiltrængt på nogle 

områder, men ikke på den måde og i den form.  

Det er alvorligt for folkeskolen at vi har en regering der financierer en reformændring på skoleområdet ved at tvinge medarbejderne 

gennem lovgivning til at arbejde på en måde som medarbejderne ikke kan stå inde for. Vi skal undervise mere og forberede os 

mindre.   

Det er alvorligt for en fagforening når stort set alle indflydelsesmuligheder er blevet frataget denne gennem lovgivning.  Vi står 

virkelig med problemer som vi kommer til at kæmpe hårdt for at få minimeret. Det bliver et langt sejt træk at få skolen til at fungere 

igen. Jeg vil arbejde for at få luget ud i de mange udfordringer som lov 409 indebærer for lærergerningen. Vi skal indgå i en 

konstruktiv dialog med vores skoleledere og kommuner. Lærerne tager ansvar, men det bliver altså på en måde hvor vi kan se os selv 

som professionelle lærere. Det er det Danmarks Lærerforening er der for. 

Jeg tror på folkeskolen som en af landets bærende institutioner. Det er her vores børn mødes på tværs af sociale lag, religiøse 

overbevisninger og størrelsen på forældrenes tegnebog. Mest af alt tror jeg på lærerne. Jeg ved at den enkelte elevs læring, på trods af 

arbejdstid og reform, i sidste ende afhænger af den enkelte lærers entusiasme og vilje. 

Jeg tror på at Danmarks Lærerforening, og dermed lærerne, stadig har en meget stor og vigtig rolle at spille.  

Lærerne har nøglen selv om skabet er væltet.  

 

Lars Krogh 

 

 

Anne-Sophie Askjær 

 
Kandidat til kredsstyrelsesvalget 

 

Jeg genopstiller til styrelsen i Øhavets Lærerkreds 2014-2016. 

I august 1967 startede mit bekendtskab med den danske folkeskole. Jeg har stort set gået der lige siden, men aldrig har der været så 

store og markante ændringer som den vi konfronteres med fra august 2014.  

 

2014 er også 200-året for folkeskolen; et jubilæum vi på mange måder bør være stolte over. Mange mennesker har i deres skoletid 

mødt en lærer som kom til at vise dem en anden vej frem i tilværelsen end den der oprindeligt var stukket ud. Læreren var langt op i 

tiden omgivet af en respekt, men på et eller andet tidspunkt ændrede det billede sig, og gennem de sidste år har det ikke skortet på 

holdninger og tilkendegivelser fra omverdenen om at "lærere var dovne, gik hjem kl. 10, havde 7 ugers sommerferie ...." etc. etc. 

(Man kan jo undre sig over at ikke flere har haft lyst til at prøve kræfter med faget siden det nu er sådan en loppetjans!?)  

 

Denne mangel på kendskab har resulteret i en ny folkeskolelov og reform. Vi skal "normaliseres" fra 2014, og for langt de fleste 

betyder det fast tilstedeværelse på skolen fra morgen til aften. DLF blev sat uden for døren, og mange års samarbejde om at lave en 

god folkeskole blev bortkastet; nu skulle lederne have ledelsesretten tilbage. For nogle ledere en ønskesituation, for andre en usikker 

ditto, for hvordan skal den enkelte skole se ud hvis ikke lærerne er på banen som sparrings - og samarbejdspartnere?  

 

Det er indgroet i det at være lærer at man søger løsninger og går pragmatisk til værks. Sådan er vores hverdag - eller var. Hvordan 

vores hverdag vil se ud i de kommende år, er svært at svare på. Hvilken rolle vil DLF/kredsen komme til at spille? I hvert fald en 

anden end i dag. Men uanset hvilken, ønsker jeg at genopstille til de næste to år i Øhavets Lærerkreds. De to første år har været 

interessante og spændende selvom konflikten var lige interessant nok. Jeg håber at vi gennem et langt, sejt træk vil kunne få en 

folkeskole tilbage som ikke vil være styret af test og målinger, men en skole med fokus på BARNET og dets hele udvikling. 

 

Anne-Sophie Askjær 

 


