
Niels Lynnerup, Haderup Skole, Herning Kommune  

Opstiller som næstformand og kongresdelegeret. 

 

Jeg har et ønske om at blive en del af foreningens daglige virke og være med til på 

tætteste hold at udvikle og styrke HLF yderligere. 

 

Jeg har i en del år haft plads i kredsstyrelsen og i de seneste 10 år samtidig været en 

del af DLFs hovedstyrelse. Her har jeg i øjeblikket plads i undervisningsudvalget, 

men har også haft 8 år i overenskomstudvalget.  

 

Lokalt har jeg i 10 år været næstformand i Hoved MED i Herning. 

I min tid som valgt har jeg i alle årene bevaret en tilknytning til skolen, hvor jeg bl.a. 

har undervist i såvel indskoling som overbygning.  

 

Ovenstående har givet mig en del erfaringer og et omfattende netværk – lokalt og 

centralt, som jeg er sikker på at kunne bruge i bestræbelserne på at sikre de bedste 

vilkår for lærere og børnehaveklasseledere i Ikast-Brande og Herning Kommune. 

Der er pt for stor forskel på, hvordan vilkårene er for arbejdets udførelse på vores 

skoler. I den kommende periode skal vi til gavn for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden 

arbejde videre på at sikre mere ensartede og regulerede vilkår. Det sker i mine øjne 

bedst via en lokal arbejdstidsaftale, hvor både vi og kommunen står på mål for det 

aftalt - men der skal som bekendt to til en tango og hidtil har vores kommuner ikke 

været interesseret, selvom vi flere gange har ”budt op til dans”. Vedholdenhed er et 

vigtigt aspekt ved organisationsarbejde – og forbeholdet mod at indgå aftaler skal 

udfordres, bl.a. fordi vi kan se, at de steder i landet, hvor der er indgået aftaler – og 

det er der i ca. 70 kommuner – ja der stiger arbejdstilfredsheden. 

  

Jeg vil arbejde på, at HLF stadig er en markant skolepolitisk aktør, som er synlig i 

området og en naturlig samarbejdspartner for vores politikere. HLF skal fx ikke være 

til at komme uden om, når der allerede her i foråret skal kigges nærmere på løsninger 

på de åbenlyse inklusionsudfordringer som begge vores kommuner slås med. 

Pædagogik og didaktik er vores styrker – og det er en vigtig vej til at øge vores 

indflydelse. 

 


