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Opstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 

 

Punkter i mit valggrundlag: 

 

Skolerne skal have fokus på elever, ikke økonomi 

Jeg oplever at der er stor fokus på at skolerne skal kunne rumme alle typer elever, da 

de enkelte skoler ellers kommer til at afholde udgifterne til et specialtilbud. Dette 

presser skoler i områder der er socioøkonomisk udfordret, hårdere. Her vil jeg 

arbejde for at man kigger på det som en helhed for kommunen, så det giver eleverne 

bedre mulighed for at lære bedst ud fra deres forudsætninger.  

 

Dannelse frem for tankpasser 

Jeg vil arbejde for at lærerne i dialog med ledere og kollegaer, i højere grad får fokus 

på at danne selvstændige individer der bestrider kompetencer til kunne skabe 

komplekse løsninger. Kun gennem samarbejde og dialog, kan vi opnå 

arbejdsbetingelser der gør det muligt at forbedre elevernes dannelsesmuligheder. 

  

Skabe trivsel/arbejdsmiljø for lærerne og give dem ansvar/tillid 

Gennem tiden hvor jeg var ansat på Ikast Vestre Skole, arbejdede vi, MED-gruppen, 

med at skabe trivsel for kollegaer det sidste år inden lukningen. Der kunne jeg se, at 

gennem små ændringer i dagligdagen og det at der blev vist ansvar/tillid til lærerne, 

gjorde en kæmpe forskel. Der blev skabt en glæde på skolen, så der ingen 

langtidssyge pga. arbejdsopgaver var, og der var ingen der fandt andet job undervejs i 

skoleåret. Disse erfaringer vil jeg arbejde for udbredes til andre skoler.  

 

Øget efteruddannelse til vore medlemmer 

Vi er i samfund der råber på uddannelse, og samtidig ser jeg at efteruddannelse inden 

for skoleområdet er skåret næsten væk. Oftest er de uddannelser der kommer lærere 

på, nogle som det er besluttet at skolerne skal have personale på (fx kurser i 

målstyrings-it). Jeg ser næsten ingen der bliver opgraderet med ekstra linjefag eller 

faglig kompetenceudvikling. 

 

Min kerneværdi er: 

Glade engagerede lærere skaber det bedste læringspotentiale for alle! 


