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Helen Sørensen, lærer, Herning Kommune 

Genopstiller som kredsformand. 

  

Jeg kan fortsat byde på mit engagement og glæde ved arbejdet for medlemmerne i 

HLF, uanset hvor I er ansat. Jeg har været tillidsvalgt i DLF i mange år.  Først som 

sikkerhedsrepræsentant (AMR), hvor karlit, asbest og skimmelsvamp skabte et meget 

dårligt indeklima i kombination med det vand, der også dengang løb ned gennem 

utætte tage. Senere blev jeg TR og kredsstyrelsesmedlem. Jeg virkede som lærer i 14 

år inden jeg blev næsten fuldtids i HLF, da jeg i 1992 blev valgt som kredsformand.  

 

Jeg var aktiv i foreningen, da staten var arbejdsgiver. Jeg blev kredsformand 

samtidigt med kommunaliseringen.  Ikke meget kan derfor komme bag på mig. At 

noget bliver svært, tager ikke pippet fra mig.  Jeg kan billedligt talt agere som 

kredsformand i solskin, blæsevejr, i regn og storm og i orkan. Jeg varetager 

ledelsesopgaven i samspil med: kredsstyrelse, ansatte på kontoret, TR, AMR og 

medlemmer i foreningen samt øvrige samarbejdsparter. Udover at lede det skole- og 

uddannelses politiske arbejde i foreningen lokalt, er der også et stort ansvar forbundet 

med gearing af den professionelle sagsbehandling i forhold til medlemmerne. Med 

den arbejdsintensitet vi har i HLF, er det vigtigt at kunne forandre og tilpasse, 

afhængigt af hvilke opgaver vi skal løse. Jeg har samme valgsprog som Rolling 

Stones: ”Der gror aldrig mos på en rullesten”  

 

Jeg arbejder for, at vi bliver dygtigere og dygtigere kommunikativt. Lærernes og 

foreningens omdømme skal løftes. HLF vil med mig som kredsformand aldrig 

komme til at sætte systemtænkning over humanistisk tilgang i forhold til de opgaver, 

der skal løses så godt som muligt for den enkelte og for fællesskabet.  Skulle den 

aktuelle OK situation lande i en strejke med lockout til følge, har HLF og jeg været 

der før. Jeg kan garantere, at situationen vil blive ledet, så forløbet bliver værdigt. 


