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Kommune  

Opstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 

 

Jeg har valgt at opstille til kredsstyrelsen i Herningegnens lærerforening, dels fordi 

jeg brænder for det fagpolitiske arbejde, men også fordi, jeg igennem mange år har 

arbejdet med udskolingselever både i Herning og Ikast-Brande og jeg har, igennem 

årene, oplevet markante forandringer i krav og forventninger til lærere og elever i 

udskolingen. Ligesom i resten af folkeskolen, er her fokus på inklusion, uddannelses-

parathed, og at sikre en fornuftig overgang til ungdomsuddannelserne – alt sammen 

noget der forventes, at lærerne tager hånd om, uden at man fra politisk hold har 

vurderet, om lærerne har de nødvendige kompetencer og tiden til at levere et 

fornuftigt stykke arbejde. 

 

Der er fokus på folkeskolen; i medierne og på den politiske dagsorden, og mange 

mennesker har en mening om os og vores arbejde. Jeg vil arbejde for, at vi tegner et 

så præcist og nuanceret billede som muligt af skolerne og lærernes arbejde i Herning 

og Ikast-Brande, både i de lokale medier og for vores lokale politikere, således at 

mange flere får et indblik i de udfordringer, der vanskeliggør vores hverdag og 

presser mange af os. Jeg er sikker på, at vi alle har et ønske om, at gøre vores bedste, 

at lykkes med de opgaver vi bliver stillet og at give eleverne det bedste skoleliv de 

kan få. 

 

Folkeskolerne er i skarp konkurrence. Flere og flere private skoletilbud dukker op, 

samtidig med, at folkeskolerne skal spare, skære ned og inkludere. Privatskolerne kan 

afvise elever, og de kan, ved hjælp af forældrebetaling og offentlige midler, tilbyde 

eleverne muligheder, som vi i folkeskolen kun kan drømme om. Jeg vil gerne arbejde 

for en øget fokus omkring den skævvridning, der sker på skoleområdet og 

forhåbentlig sikre, at de kommunale tilbud kan matche det, som privatskolerne kan 

tilbyde. 

 

Jeg vil have arbejdsglæden, trygheden og stoltheden tilbage i vores folkeskole. Jeg vil 

se elever og lærere trives, og jeg vil opleve forældre, der bevidst vælger foleskolen 

til, og ikke fra. Jeg vil opleve, at alle lærere, får mulighed for det kompetenceløft der 

gør, at de kan løse de opgaver der stilles. Jeg vil gerne opleve lokale politikere, der 

sammen med HLF, vil arbejde for, at det sker.  

Og jeg vil gerne gøre min del af arbejdet. 


