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Jeg er ansat på Nordskolen på Langeland som folkeskolelærer, hvor jeg har været i 10 år. Jeg er 

desuden uddannet som læringsvejleder i 2015, og har en del timer på PLC på Nordskolen. 

Samtidig er jeg også TR. 

Arbejdsmiljøet er altafgørende for at kunne skabe en god folkeskole og jeg vil tage kampen op ude 

hos hver enkelt af jer for at skabe et bedre arbejdsmiljø. Jeg vil gerne have en forpligtende dialog 

med medlemmerne om, hvordan vi sammen skaber et godt arbejdsmiljø. Jeg vil bl.a. arbejde for at 

sikre forberedelsestiden og for at få sat et maksimum timetal på undervisningen. Samtidig vil målet 

selvfølgelig være, at få lavet gode arbejdstidsaftaler med kommunerne, som lærerne kan se sig 

selv arbejde i.  

Inklusion er et udmærket mål i sig selv, men bider sig selv i halen, når der ikke følger de 

nødvendige ressourcer med. Jeg vil arbejde for, at politikkerne får øje på, at der mangler 

ressourcer og efteruddannelse, så inklusion kan blive en god historie for alle. En politisk forståelse 

for folkeskolens vilkår og muligheder i hverdagen er udgangspunktet for at skabe sammenhæng 

mellem praksis og politik.  

Respekt om lærernes profession er udgangspunktet for at få et godt og professionelt samarbejde 

med elever og forældre. Jeg vil være med til at udbrede den gode historie om lærernes arbejde, så 

det bliver endnu mere synligt for alle, hvor fagligt dygtige lærerne er. Jeg vil bruge jeres historier 

sammen med forskning til at vise, at trivsel og faglighed hænger sammen med engagerede lærere, 

som har mulighed for at udfolde sig kreativt i deres lærergerning. 

Lærerne har været hårdt spændt for, siden folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. Der er 

et kæmpe arbejde i gang for DLF med at få nogle vilkår for lærerne, så udviklingen vender mod en 

folkeskole, hvor lærerne har lyst til at være og undervise i. Det arbejde vil jeg gerne tage aktivt del 

i, i Øhavets Lærerkreds, hvor jeg vil arbejde for fællesskabet, og hvor arbejdsmiljøet har 1. prioritet. 


