
Erik Thykjær Jensen, TR på Engesvang Skole, Ikast-Brande Kommune 

Opstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret 

 

Historisk og politisk indsigt. Vilje til øget og forbedret kommunikation. Jeg tror på, at vi sammen 

har ønsker om og kraft til mere indflydelse og øget værdighed for en fælles Folkeskole  

 

53 år – Næsten 25 år i samme stilling på Engesvang Skole.  

Har været TR siden Lockouten i 2013… og oplever, at vi har et stort kommunikationsarbejde 

forude. 

 

Jeg ønsker blandt meget andet, at kredsstyrelsen skal prioritere følgende 5 forhold: 

 Øget og stærkere kommunikation med det lokalpolitiske niveau – Vi skal tilsikre, at 

politikerne får fornøden indsigt, så beslutninger ikke tages på baggrund af misforståelser, 

fordomme og forældede informationer. Der skal pres på embedsværket for at levere 

politikerne reelle og kvalificerede data og kendsgerninger. HLF’s spørgeskemaundersøgelse 

om inklusion er et positivt eksempel, som i kommunalvalgkampen viste et fint potentiale.  

 

 Ærlighed og respekt i den interne og eksterne kommunikation. Enige eller ej – En 

kredsstyrelse skal turde og magte både debat og handling. Borgere med skolekontakt skal 

kende HLF og vide hvad vi står for. Kollegerne ude på skolerne skal have tillid til HLF og 

opleve, at vi sammen har en stemme, der bliver lyttet endnu mere til fremover.  

 

 Gensidig støtte og massiv erfaringsudveksling mellem skolesystemerne i Herning og 

Ikast – Kræver kommunikation på kredsniveau. Kredsstyrelsen skal være ambitiøse på at 

udnytte erfaringer – såvel positive som negative. Derfor er det særdeles vigtigt, at begge 

kommuner er velrepræsenteret i kredsstyrelsen, selvom Herning Kommunes skolevolumen 

er meget større.  

 

 MED-systemet er en utrolig væsentlig konstruktion. MED skal styrkes både lokalt og på 

kommunalt niveau. Det kan kredsstyrelsesarbejdet medvirke kvalificeret til. 

 

 Positiv kontakt til forældreniveauet i skolen. Vi skal som faggruppe arbejde mere bevidst 

med vore brugeres billede af os. Lærerforeningens arbejde med at formulere et inkluderende 

”Folkeskoleideal” ser jeg som en klar og positiv bevægelse i den retning. Vi skal gøre 

skolebestyrelserne til vores medspillere.  

 

Den manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer i Folkeskolen er stadig aldeles uholdbar. 

Vi skal og må på sigt have bedre muligheder for at lykkes med vores arbejde.  Desuden skal vi have 

øget vores arbejdsgiveres vilje til at finde midler til omfattende videre- og efteruddannelse af 

personalet.  

 

Uden håb og drømme – ingen vej at gå. 


