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Kære medlemmer af Øhavets Lærerkreds 
 
 
Jeg håber, at mange vil møde op til generalforsamlingen på mandag. 
En forening lever via sine medlemmer, og en generalforsamling er stedet 
hvor alle kan virke - og påvirke, hvordan foreningen skal leve. 
 
Jeg har i to år været medlem af kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. 
Det har været to meget lærerige år, som har givet mig en stor indsigt 
i, hvordan Danmarks Lærerforening og Øhavets Lærerkreds arbejder for, at 
vi som lærere kan agere i folkeskolen – både pædagogisk og politisk. 
 
Det kan dog godt se ud som om, at vi ikke gør det store indtryk hos lokalpolitikere, 
Christiansborgpolitikere og KL. 
Men jeg har i de to år som kredsstyrelsesmedlem, ved forskellige arrangementer i 
Øhavets Lærerkreds’ tre kommuner, oplevet en interesse og en respekt for lærerprofessionen og 
det arbejde, vi lærere gør i og for folkeskolen. 
Vores samarbejde i kredsstyrelsen har gjort indtryk på politikere og forvaltningsfolk. 
Vi har været et godt hold - sammen med TR’erne på skolerne er vi et godt hold. 
 
Jeg vil gerne vælges til to år mere i Øhavets Lærerkreds’ styrelse, fordi mange opgaver er 
relationsbundne både indadtil og udadtil i kredsarbejdet. 
Den viden og det fagpolitiske håndværk, som er bygget op i indeværende valgperiode, vil jeg 
bruge til fortsat at skabe respekt omkring lærerarbejdet. 
 
Jeg mener, at Øhavets Lærerkreds skal være tydelig og udfordre de rammer, som Ærø, Langeland 
og Svendborg kommune sætter for deres - og vores folkeskoler. 
Det er vigtigt, at vi markerer holdninger og konsekvenser ved kommunernes beslutninger. 
Jeg vil arbejde for, at kommunerne sætter pædagogik på deres skoledagsordner, når de f.eks. vil 
skoleudvikling igennem selvvalgte udviklingsarbejder eller nye styringsredskaber. 
 
Kort sagt spørg nu de fagprofessionelle - inddrag lærerne. 
 

Tak for ordet og vel mødt til generalforsamlingen -:) Allan Østergaard. 

 


