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Som 42 årig er mit arbejdsliv som lærer ikke lige 
begyndt, men ifølge den forventede pensionsalder 
har jeg alligevel 30 år tilbage på arbejdsmarkedet. 
Derfor er jeg vildt optaget af, hvordan folkeskolen kan 
blive ved med at tiltrække og fastholde kvalificerede 
og engagerede medarbejdere både nu og i fremtiden.


Jeg har altid været fagpolitisk interesseret, men er 
kommet til et punkt hvor jeg både har trang til, 
mulighed for og ikke mindst en stor lyst til at blive 
(endnu mere) fagpolitisk engageret.


Pt. er jeg meget optaget af implementeringen af både 
A20 som gælder alle kommuner og lokalaftalen som 
gælder i Svendborg. Det er meget forskelligt, hvordan 
år 1 er gået rundt omkring på de forskellige skoler. Jeg vil gerne dybere ind i maskinrummet og 
være med til at sikre, at den gennemskuelighed og det overblik over vores arbejdstid, som vi blev 
lovet med A20, den kan vi rent faktisk også mærke i vores hverdag. At det forpligtende 
samarbejde bliver en realitet og ikke bare fine ord. Det er en proces på skolerne, som jeg gerne vil 
arbejde med at understøtte på kredsniveau også.


Herudover er et af mine fokuspunkter, hvordan vi kan arbejde med at synliggøre det store stykke 
arbejde, Øhavets Lærerkreds laver til daglig og bringe kredsens arbejde tættere på medlemmerne. 
For mange føles kredsen som et sted, man går hen, når det hele brænder på, men hvordan kan vi 
blive bedre til at synliggøre det kontinuerlige arbejde for bedre arbejdsforhold og dermed for en 
bedre folkeskole? Hvordan engagerer kredsen bedst muligt medlemmerne, så vi bliver ved med at 
have fingeren på pulsen? Selvom Danmark Lærerforening har en utrolig høj organisationsgrad, er 
den let faldende, og det skal vi også have øje for i Øhavets Lærerkreds. Hvordan bliver vi ved med 
at være medlemmernes fagforening? Dette er ikke en ny problemstilling, det er ikke en overset 
problemstilling, men det er et område vi skal holde fast i at have fokus på og arbejde med, og det 
vil jeg gerne være en del af fremadrettet. Sammen står vi stærkere.


Kredsens arbejdsområde er stort og komplekst, og jeg håber på at blive valgt ind også for at 
udvide min horisont for hvilke indflydelsesmuligheder, vi har for at påvirke skolepolitikken, og 
hvordan vi kan gøre det gennem Danmarks Lærerforening og Øhavets Lærerkreds i særdeleshed. 
Jeg tror på folkeskolen, og den gode folkeskole skal, som sagt indledningsvist, tiltrække og 
fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere. Som jer. Det er jer jeg gerne vil arbejde for. 
Jeg håber, I vil give mig jeres mandat til at træde ind i kredsarbejdet.



