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Fagligt arbejde har altid interesseret mig, dels fordi stærke fagforeninger historisk set har været garant for 

fremgang i samfundet, og dels fordi jeg tror på, at lønmodtagere får bedre arbejdsforhold og løn, når de 

står sammen. 

I mit valgoplæg i 2016, hvor jeg blev valgt ind i styrelsen for Øhavets Lærerkreds, lagde jeg vægt på, at 

nederlaget ved lockouten af lærerne i 2013 kaldte på nye måder at søge indflydelse på. 

I mit arbejde på kredsen har jeg sammen med resten af kredsstyrelsen været med til at ændre måden, vi 

tænker og arbejder på politisk, således at vi i dag i højere grad agerer som en interesseorganisation, mens 

det klassiske fagforeningsarbejde fylder mindre. Det betyder konkret, at vi i dag lægger mere vægt end 

tidligere på at have kontakter til alle interessenter omkring folkeskolerne. 

Vi er således begyndt at afholde dialogmøder, hvor vi inviterer de enkelte kommuners politikere og 

skolernes tillidsrepræsentanter til at mødes om aktuelle emner for skolerne. Specielt i Svendborg har det 

givet resultater, idet den lokale arbejdstidsaftale udspringer af et dialogmøde om konsekvenserne af Lov 

409. På samme måde oplevede vi, at Svendborgs skoleforvaltnings interesse for de pædagogiske og 

arbejdsmæssige konsekvenser af indførelsen af ”MinUddannelse” voksede betragteligt i kølvandet på et 

dialogmøde om læringsplatformen. 

Et andet eksempel på, hvordan vi har udviklet vores arbejdsmetoder er, at vi på kredsen er med til at 

arrangere arrangementer i velfærdsalliancen, som skal gøre opmærksom på vigtigheden af en god, 

velfungerende og velfinansieret offentlig sektor. I 2017 var vi bl.a. medarrangør af et optog som sang for 

velfærden. Sådant et arrangement har to mål; for det første at gøre opmærksom på den konkrete sag og 

for det andet at skabe kontakter og styrke samarbejdet mellem de forskellige fagforbund, som deltog. 

Dette for at give et par eksempler på, hvordan vi søger politisk indflydelse og forsøger at præge udviklingen 

af folkeskolen til fordel for både eleverne, lærerne og ikke mindst samfundet. 

Jeg har de sidste par år i styrelsen lært utroligt meget om skolepolitisk arbejde og håber på fortsat at kunne 

få lov til at arbejde med det.  

Jeg har to skolepolitiske mål, som jeg vil fokusere på, hvis jeg bliver valgt til kredsstyrelsen igen. 

For det første vil jeg arbejde, for at lærerne igen får arbejdsmæssige vilkår, som betyder, at de har 

mulighed for at levere god, inspirerende og velforberedt undervisning, oftere end i dag. I det arbejde er et 

max. på 24 ugentlige undervisningslektioner efter min mening er godt langsigtet mål at arbejde efter.  

For det andet vil jeg fortsat arbejde for, at læringsplatformene i vores tre kommuner bliver et pædagogisk 

og praktisk hjælpemiddel i stedet for en pædagogisk spændetrøje, som fremmer en bestemt måde at være 

lærer på. Konkret betyder det som minimum, at den del af læringsplatformene, som er knyttet til 

læringsmålsstyring enten skal ud af platformene eller gøres frivillig. 

Jeg håber, I vil stemme på mig, så jeg kan fortsætte med at arbejde for en god folkeskole, hvor der er 

ordentlige arbejdsforhold og et godt samarbejde. 


