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Kommune. Opstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 
 

Jeg har igen valgt at opstille til kredsstyrelsen i Herningegnens lærerforening. På trods af en 

”afstikker” væk fra folkeskolen i en periode sidste skoleår, kan jeg mærke, at jeg fortsat brænder for 

det fagpolitiske arbejde, ikke mindst i lyset af den nye arbejdstidsaftale, som jo i skrivende stund 

endnu ikke er vedtaget eller afvist. Uanset udfaldet, er jeg sikker på, at der venter en stor opgave for 

HLF, som jeg gerne vil være med til at løfte, både som TR, men også gerne i kredsarbejdet.  

 

Jeg arbejder i en kommune uden en lokalaftale. Men uanset udfaldet af afstemningen, vil jeg 

arbejde for, at politikerne får et indblik i de udfordringer, der vanskeliggør vores hverdag og presser 

mange af os i vores daglige arbejdsliv. Og jeg kan da slet ikke forestille mig, at vi – altså både 

lærere, ledere og politikere, ikke alle har et fælles ønske om at gøre vores bedste, at lykkes med de 

opgaver vi bliver stillet og at give eleverne det bedste skoleliv, de kan få.  

 

Jeg vil have balancen mellem tid og opgaver – og trygheden og trivslen tilbage i vores folkeskole. 

Jeg vil egentlig gerne det samarbejdsspor, der lægges op til i aftalen. Men jeg ved også, at det 

kræver en indsats fra alle parter. Og jeg ved, at HLF har en opgave i at klæde 

tillidsrepræsentanterne og alle vores medlemmer på til den opgave.  Jeg vil gerne se elever og 

lærere, der trives, og jeg vil gerne opleve forældre, der bevidst vælger folkeskolen til – og ikke fra. 

Jeg vil gerne opleve, at alle lærere får mulighed for at få den forberedelsestid og de kompetenceløft, 

der gør, at de kan løse de opgaver, der stilles. Og sidst men ikke mindst jeg vil gerne opleve lokale 

politikere og ledere, der sammen med HLF, vil arbejde for, at det sker.  

 


