
 

 

Så er der gået én valgperiode, og jeg har siddet i kredsstyrelsen i 2 år. 

Det har været 2 meget lærerige år, hvor jeg har fået en stor indsigt i både det organisatoriske, det 

pædagogiske og det politiske arbejde, der foregår i en fagforening. 

Da jeg i 2020 fik tilstrækkeligt mange stemmer til at komme ind i kredsstyrelsen, var det med den intention 

at kunne bringe jeres kreds tættere på jer, der hver dag møder ind på alle de arbejdspladser, hvor DLF’s 

medlemmer er ansat. Helt konkret har jeg været med på faglige klubmøder hos nogle af jer, deltaget i 

valghandlinger og informeret om arbejdet på kredsen via kredsens Nyhedsbrev. 

Der er en række mindre medlemsgrupper, som mange af os, i det daglige, ikke tænker over har helt andre 

jobfunktioner end den, de fleste af os har på en af folkeskolerne. En del af disse medlemsgrupper har jeg 

haft kontakt med via deres tillidsrepræsentanter. Ved en af de mindre medlemsgrupper, deltog Thomas og 

jeg også på et fagligt klubmøde. Det har været spændende at sætte sig ind i helt andre arbejdsvilkår og 

jobfunktioner. 

I det politiske arbejde har der, i de forløbne 2 år, været meget stort fokus på arbejdstidsaftaler i alle 3 

kommuner. Det samarbejde kredsstyrelsen har haft med jeres TR, med skoleforvaltningerne, skolelederne 

og ikke mindst Danmarks lærerforening mundede ud i arbejdstidsaftaler i Svendborg og på Langeland. På 

Ærø er der et samarbejde i gang for at få en arbejdstidsaftale på plads. 

På det pædagogiske område har jeg, bl.a. i samarbejde med de andre kredse på Fyn, haft fokus på og skabt 

debat om inklusionsspørgsmålet. Det har været mig magtpåliggende, at der blev sat fokus på lærernes 

arbejdsvilkår, den samlede elevgruppes trivsel og udvikling samt folkeskolen, som det skoletilbud, de fleste 

familier vælger til deres børn. 

Arbejdet i kredsstyrelsen er, fuldstændig ligesom jeres arbejde, ikke noget der kan afsluttes. Vi er altid på 

vej       

Derfor stiller jeg op til endnu en periode i Ø-havets Lærerkreds.  

/Lene Kingo 


