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Opstiller som næstformand og kongresdelegeret. 

 

Jeg genopstiller til næstformandsposten i HLF, fordi jeg rigtigt gerne vil fortsætte arbejdet med at 

skabe de bedst mulige arbejdsvilkår for lærere og bh-klasseledere i Herning og Ikast-Brande 

kommune. 

De sidste to år har bekræftet min opfattelse af, at det at være næstformand i HLF og 

hovedstyrelsesmedlem i DLF er en kombination, som styrker kredsen og derved også er til gavn for 

vores medlemmer. 

 

Især i de her måneder, hvor der forhandles om en ny arbejdstidsaftale, er den ”lige linje” mellem 

HLF og DLF en fordel.  Det sikrer væsentlige input til forhandlingerne, og jeg vil gøre mit til, at det 

ender i en aftale, som kan sikre et bedre arbejdsmiljø, hvor man som lærer og bh-klasseleder har 

mulighed for at lykkes med sin opgave og skabe den størst mulige kvalitet i undervisningen. Jeg vil 

have fokus på, at en aftale sikrer en beskyttelse af lærerens forberedelsestid. Det er i øvrigt også det, 

der står som en af de helt klare pointer i den rapport, som Lærerkommissionen lancerede i 

december, og som danner udgangspunkt for forhandlingerne. Helt afgørende bliver det, at den 

centrale aftale kan ”stå alene” og ikke er afhængig af vores to kommuners manglende 

forhandlingsvilje. 

 

Periodeforhandlingen er det, der fylder mest i foreningen netop nu, men der er også mange andre 

forhold, som har betydning for vores arbejdsvilkår. Nationale test, elevplaner, brug af 

læringsplatforme og ikke mindst inklusion er emner, som vi som lærerforening både centralt og 

lokalt arbejder stenhårdt på at få indflydelse på. På det centrale plan oplever vi bl.a. fra ministeriet 

en langt større villighed end tidligere til at inddrage DLF i førnævnte udfordringer. Det mærker vi 

navnligt i Undervisningsudvalget, som er det udvalg i hovedstyrelsen, hvor jeg lægger hovedparten 

af min arbejdstid.  Jeg ser det som min opgave at medvirke til, at de gode intentioner fra centralt 

hold også kanaliseres til det lokale led og medfører positive forandringer på den enkelte skole. Det 

er nemlig der, det skal kunne mærkes. 
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