
Annette Rydder Henriksen, Lærer og TR på Højgårdskolen, Herning Kommune. 

Opstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 
 

Hvis I sætter nogle stemmer på mig, så får I en engageret lærer, der brænder for fællesskabets skole 

- Folkeskolen. Jeg vil arbejde for, at rammer og vilkår for det gode lærerarbejde forbedres.  

 Vi har brug for vilkår, der gør os i stand til at tilrettelægge og gennemføre en 

undervisning, alle de elever, vi har i vores klasser, har mulighed for at få udbytte af. 

 Vi har brug for at kende og indhegne den ramme, der gives os til at forberede, 

gennemføre og efterbehandle vores undervisning. 

 Vi har brug for at kende størrelsen af de øvrige opgaver, vi bliver tildelt. 

 Vi har brug for en effektiv stopklods for det grænseløse arbejde. 

 Vi har brug for meningsfuld skoleudvikling og indflydelse på udviklingen. 

 

Jeg vil gerne i dialog og gøre min indflydelse gældende i forhold til følgende visioner fra 

Folkeskoleidealet: 

 Folkeskolen vægter god undervisning, elevinddragelse og et trygt undervisningsmiljø. 

 Folkeskolen sikrer alle elever et kvalificeret undervisningstilbud uanset deres 

forudsætninger, familiemæssige baggrund, og hvor de bor.  

 I folkeskolen møder eleverne en undervisning og samværsform, der er mangfoldig og som 

gennem forskellige arbejdsformer skaber rum for fordybelse, eksperimenter, samtale, 

undren, refleksion og erkendelse. 

 Lærerne repræsenterer faglig, didaktisk og pædagogisk viden. 

 I folkeskolen leves det gode børneliv, hvor alle indgår i værdifulde relationer og 

fællesskaber og oplever en skoletid, der har værdi i sig selv. 

Jeg hilser dialog vejen velkommen på alle niveauer. Arbejdsgiver og arbejdstager har begge en 

legitim ret til at ville noget med skolen. Opgaven er at finde balancer og løsninger, der tilgodeser 

alle og gavner eleverne. 

Vi har en stærk pædagogisk stemme, og den skal vi bruge til gavn for både arbejdsvilkår og 

eleverne! 

 

Annette Rydder Henriksen, pt pædagogisk ansvarlig i kredsstyrelsen 


