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Stem på den lokale kandidat



Hvem er jeg

Jeg har i mange år været engageret i 
fagpolitisk arbejde og her arbejdet for 
Danmarks Lærerforenings indflydelse 
på udviklingen af folkeskolen og læ-
rernes løn- og arbejdsvilkår.

Jeg blev lærer i 1989. Allerede under 
studiet gik jeg ind i det fagpolitiske 
arbejde og er senere blevet valgt til til-
lidsrepræsentant, Kredsformand i Fre-
derikssund Lærerkreds, Formand for 
Kredssamarbejdet i Nordsjælland og i 
2012 blev jeg valgt til hovedstyrelsen.

Jeg arbejder vedholdende og stædigt, 
og er ikke lige til at slå af pinden. Jeg 
skaber relationer, involverer mig og 
går til arbejdet med en fast tro på, at 
det skal lykkes. 

Hvad vil jeg

En fælles fagforening 
Danmarks Lærerforening skal udvik-
les i dialog med medlemmerne. Jeg 
vil arbejde for en sammenhængende 
forening, hvor DLF centralt, kredsene 
og tillidsrepræsentanterne på skolerne/
arbejdspladserne i fælleskab udvikler 
og udmønter foreningens politik. Kun i 
fællesskab kan vi skabe resultater.

En stærk fagforening bygger på med-
lemmernes engagement og deltagelse i 
det faglige arbejde samt tydelige fælles 
mål og værdier. Danmarks Lærerfor-
ening er alle medlemmers fagforening.

Folkeskolen for alle
Jeg arbejder for en offentlig folkeskole 
for alle. En folkeskole der er et frirum, 
hvor ligestilling og demokrati er bæ-
rende principper, og hvor alle elever 
har mulighed for at lære og udvikle 
sig. 

Jeg går ind for den udelte enhedsskole 
i et sammenhængende forløb og med 
klassens fællesskab som det bærende 
princip. Tydelige rammer giver ro om 
undervisningen og fører til færrest 
udskilte elever.  Skolens udvikling 
bør være et samarbejde mellem de 
fagprofessionelle, forskningen og po-
litikerne. På den baggrund er det helt 
nødvendigt at få justeret folkeskolere-
formen.

Skolernes økonomi og arbejdstid
Danmarks Lærerforening skal fortsat 
arbejde for en fælles arbejdstidsaftale 
for alle lærere, der sikrer det profes-
sionelle råderum samt den arbejdsro, 
der er nødvendig for at løse undervis-
ningsopgaven. Men en professions-
aftale, der underbygger respekten for 
lærerarbejdet, kræver finansiering. Jeg 
mener, at det er nødvendigt at investe-
re i folkeskolen og få ansat nogle flere 
lærere. På den baggrund kan vi skabe 
arbejdsvilkår, der giver mulighed for at 
skabe kvalitet i undervisningen. 

Regeringens og KL’s samarbejde om at 
sammenkæde finansieringen af folke-
skolereformen med lærernes arbejds-
tid var en skandale af internationale 
dimensioner. Lockouten af lærerne i 
2013 var en skændsel og en ren magt-
demonstration overfor fagbevægelsen. 
Jeg oplever, at fagbevægelsen i Dan-
mark er rykket sammen efter dette, og 
jeg arbejder for, at vi fortsætter denne 
bevægelse. Sammen er vi stærkest.

Arbejdsmiljø
Jeg arbejder for et sundt og sikkert ar-
bejdsmiljø for alle. Det kræver, at der 
er sammenhæng mellem krav og res-
sourcer – også når det gælder inklusi-
onsopgaven. Det er en arbejdsgiverfor-
pligtelse at sikre dette, og vi må holde 
kommunerne fast på deres ansvar. Alt 
for mange lærere har ikke mulighed 
for at forberede undervisningen kvali-
ficeret. Det presser arbejdsmiljøet i en 
grad, så medlemmer må opgive lærer-
jobbet. Dette er helt uacceptabelt. 

Løn og pension
Vi skal fortsat tilstræbe et lønsystem, 
hvor alle løndele forhandles centralt. 

Lærerarbejdet bygger på kollektiv op-
gaveløsning, og derfor skal lønprofilen 
også være kollektiv.

De overenskomstansattes pension skal 
fortsat udbygges og værdien af tjene-
stemandspensionen bevares.

Fagbevægelsen og  
det internationale arbejde
Fagbevægelsen bør arbejde offensivt 
på at værne om og udvikle vores vel-
færdssamfund samt fremme ligestil-
ling. DLF skal arbejde for, at fagbevæ-
gelsen i Danmark danner fællesskaber, 
der står stærkt og har indflydelse. 
Skolepolitik og arbejdsmarkedspolitik 
udvikles internationalt—specielt i EU 
regi. Derfor bør DLF’s internationale 
arbejde prioriteres og udvikles. Det er 
en forudsætning for gode arbejdsvilkår 
og høj løn.

Jeg vil arbejde for:
• En stærk fagbevægelse, som i 

fællesskab skaber resultater

• Investeringer til folkeskolen  
– en samfundsbærende 
institution

• Investeringer i lærerstillinger

• En professionsaftale, den 
bedste ramme om vores 
arbejde

• Et sundt og sikkert arbejdsmiljø

• Centrale og kollektive 
lønforhandlinger

• Respekten for lærernes arbejde 
sættes i fokus

Fælles fagforening – 
Respekt for lærerarbejdet


