
 

Annette Rydder Henriksen, TR på Højgårdskolen, Herning Kommune 

Genopstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 

 

Jeg vil på medlemmernes vegne arbejde for: 

 at den professionelle lærers råderum øges 

 at sætte fokus på balancen mellem mål, opgaver og resurser 

 at sætte fokus på nødvendigheden af et tydeligt fælles sprog  

 at få indflydelse og blive set som nødvendig samarbejdspartner for at 

sikre kvalitet i de kommunale udspil og løsninger 

 

Jeg ved, at jeg er kendetegnet ved at være: 

 Udviklingsorienteret og positiv i mit livssyn  

 Engageret og resultatsøgende med stort fokus på plads til forskellighed 

 

Jeg tror, at alle lærere og børnehaveklasseledere har et ens ønske, nemlig ønsket om 

at kunne lykkes med opgaverne - ønsket om, at kunne lukke klasseværelsesdøren med 

en følelse af, at man gjorde en forskel og at noget lykkedes, er nok vores største 

ønske.  

 

For at give alle gode undervisnings- og udviklingsbetingelser skal der være gode 

rammer, rammer med albuerum til den enkelte. 

 

Energien til udvikling opstår ikke som resultat af direktiver og fikse ideer. Udvikling 

opstår, når der er ejerskab, og når nye tiltag drøftes i et tillidsfuldt samarbejde mellem 

kreds og kommune - mellem ledelse og medarbejdere og i teamene på skolerne. Nye 

tiltag skal give mening og tilføre noget værdifuldt, ellers er det spild af tid og 

resurser. 

 

Jeg tror på, at vejen til indflydelse går via den pædagogiske platform/argumentation. 

Pædagogikken er vores spidskompetence, sproget er vores styrke, og vi er rigtig 

dygtige inden for det felt. 

 

Uanset aftaler eller mangel på samme i de kommunale skolevæsener, så vil der være 

udfordringer, der presser arbejdsvilkårene.  

Jeg vil arbejde for håndterbare rammer i et fælles skolevæsen. Rammer, der sikrer os 

mod det grænseløse arbejde, tydeliggør opgavernes størrelse og vigtighed. Rammer, 

der åbner for udvikling og ikke mindst rammer, der sikrer os bedre mod 

tilfældigheder i ledelsesbeslutninger på de enkelte skoler. 


