
 

 

Valg til kredsstyrelsen  

 

Der er i år valg til kredsstyrelsen. På de følgende sider kan valgindlæg fra kandidater, der ønsker valg til 

kredsstyrelsen, læses. Der er ikke indkommet yderligere valgindlæg. Det er muligt at opstille på selve 

generalforsamlingen. Valgproceduren varetages af Mette Sigfusson fra Danmarks Lærerforening, der er 

dirigent på generalforsamlingen.  

I forhold til selve valget (dagsordenens pkt.7) skal der i henhold til vedtægternes § 9 vælges følgende: 

a. Formand (og kongresdelegeret) 

b. Kredskasserer (og kredsstyrelsesmedlem) 

c. 4 Kredsstyrelsesmedlemmer 

d. 1 kongresdelegeret - vælges blandt de 5 valgte kredsstyrelsesmedlemmer 

e. 2 suppleanter til de kongresdelerede 

f. 3 suppleanter til kredsstyrelsen 

g. 2 kritiske revisorer  

h. 1 revisorsuppleant 

 

Er der kun opstillet en kandidat, er han/hun valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, hol-
des der skriftlig afstemning efter de af hovedstyrelsen vedtagne principper. 

Valg til kredsstyrelsen 
Valgindlæg 



 

 

 

Valg til kredsstyrelsen 
 Opstiller som formand 

Genopstiller 

Merete Svalgaard Knuhtsen, 

Apperupskolen  

Man skal tro på det. At man kan gøre en forskel, altså. Tro på 

dét, og lige nu tro på, at samarbejde er vejen frem. For her står vi 

fagpolitisk i 2020. De politiske vinde er milde og alle forventer et 

rigtigt resultat. Efter talrige resultatløse overenskomstforhand-

linger er de centrale parter endelig enige om, at ’nu skal det væ-

re!’. Nu skal det lykkes at samarbejde om at lande en central 

aftale. Forhandlingerne er i gang og i løbet af foråret skal vi have urafstemning. Men ét er en central aftale, her 

lokalt skal vi også pleje og ville samarbejde.  

Og det vil jeg også her på 15.år som tillidsvalgt. Jeg vil gerne fortsætte med at kæmpe for, at folkeskolen bliver 

alle forældres naturlige førstevalg og samfundets vigtigste kulturinstitution, kæmpe for ordentlige løn- og ar-

bejdsforhold for folkeskolens lærere og for et værdigt arbejdsliv på aftalte vilkår med et godt arbejdsmiljø. Kort 

sagt— Helsingørs lærere. Jeg tror på det! Og derfor vil jeg genopstille til kredsstyrelsen, denne gang til for-

mandsposten og som politisk leder af Helsingør Lærerforening. 

Genopstiller 

Susanne L. Bech,  

Mørdrupskolen 

Jeg ønsker at genopstille til kredsstyrelsen og efter i nogle år at have haft det 

pædagogiske område som ansvarsområde, ønsker jeg nu at opstille som Kreds-

kasserer og kongresdelegeret. Jeg vil fortsat gerne arbejde for, at vi får mulig-

hed for at lave god undervisning, for at forbedre vores arbejdsforhold lokalt og 

også rent politisk være med til at sætte et aftryk på DLF’s politik, hvilket jeg kan 

være med til som kongresdelegeret.  

Jeg har været i kresstyrelsen i 8 år og har via dette arbejde fået et godt kendskab til kredsens økonomiske for-

hold. Samtidig har jeg været matematik og designlærer senest på Mørdrupskolen, hvor jeg er glad for at være og 

fortsat vil have min gang.  



 

 

Valg til kredsstyrelsen 
 Opstiller til kredsstyrelsen 

Genopstiller 

Christina Gjerding, Snekkerstenskole 

Siden august 2018 har jeg siddet i kredsstyrelsen efter Mette Sigfusson fratrådte, og blev til generalforsamlin-

gen 2018 valgt ind i kredsstyrelsen. Jeg synes, mit TR arbejde de seneste otte år har været en god forberedelse 

til kredsarbejdet - hvor jeg føler, jeg kan være med til at gøre en forskel. 

I mit kredsstyrelsesarbejde beskæftiger mig mest med sagsbehandling, så som løn - barsel - presserende for-

hold, og hvad der ellers kommer af henvendelser. Jeg har de seneste år også været redaktør på HLF nyt, samt 

arbejdet på vores hjemmeside. I kredsen har jeg den øvrige kredsstyrelse til at sparre og debattere med, samt 

drøfte hvad der rør sig indenfor vores område. Som kredsstyrelsesmedlem håber jeg at kunne være med til at 

skabe bedre vilkår for lærerne i folkeskolen. 

Jeg er kommet godt ind i arbejdet på kredskontoret, er rigtig glad for at kunne støtte medlemmerne i forhol-

dene omkring deres vigtige lærerarbejde, jeg vil derfor gerne stille op som kredsmedlem til kredsstyrelsen. 



 

 

Jeg hedder Jesper Fischer-Møller og er ansat i D-klasserne på Skolen ved Røn-
nebær Allé. Jeg er startet her 1. december, efter at have arbejdet 14 år i Glad-
saxe Kommune.  
 
Her har jeg først været TR og derefter siddet 4 år i kredsstyrelsen, hvor jeg som sagsbehandler blandt andet har 
varetaget afskedigelsessager, rådgivet langtidssygemeldte og haft ansvaret for barselsrådgivning og for arbejds-
miljøområdet. Jeg har derfor god erfaring med arbejdet i en kredsstyrelse, og vil derfor nemt kunne træde ind i 
arbejdet her. Det synes jeg er vigtigt, når der sker så stor en udskiftning i kredsstyrelsen, som der gør i år. 
 
Det jeg særligt synes er vigtigt at arbejde for i kredsstyrelsen, er at lærerne ikke skal blive syge af at gå på arbej-
de. Det ses desværre alt for meget, og det skyldes ofte, at lærerne har arbejdsforhold, der gør, at arbejdet ikke 
kan hænge sammen.  Jeg håber meget at blive valgt til kredsstyrelsen, så jeg kan være med til at arbejde for or-
dentlige arbejdsforhold for lærerne, så ingen bliver syge af at gå på arbejde. 

Opstiller 

Jesper Fischer-Møller,   

Skolerne i Snekkersten,  

afd. D-klasserne 

Valg til kredsstyrelsen 
 Opstiller til kredsstyrelsen 

Opstiller 

Mette Bayer,  

Hellebækskolen 

Mit navn er Mette Bayer. Jeg har været folkeskolelærer i 15 år - alle år har 
jeg været på Hellebækskolen og de seneste 10 år også som AMR. Mit arbej-
de betyder meget for mig - det er en stor del af mit liv og en del af min iden-
titet. Derfor går jeg også glad på arbejde og gør dagligt en stor indsats for, at 
både elever og kollegaer trives.  

Fællesskabet på arbejdspladsen er en væsentlig faktor for trivslen, men 
hverdagen indhenter os ofte og noget af det første, vi går på kompromis 
med, er fællesskabet. Det er en skam, for når trivslen er i bund og vi ikke har 
fællesskabsfølelsen, vil det uundværligt smitte af på den egentlige opgave: at danne og uddanne og skabe den 
gode skole for alle elever. Så... arbejdsglæde og godt arbejdsmiljø rangerer højt på min liste over nødvendige 
forhold på arbejdspladsen og jeg vil derfor gerne være med til at gå forrest i arbejdet for at skabe den gode sko-
le med det gode arbejdsmiljø og den høje trivsel.  



 

 

Opstiller 

Jesper Petersen,  

Skolerne i Snekkersten, afd. 

Skolen ved Rønnebær Allé 

Under lærerlockouten i 2013 fik jeg min ilddåb som tillidsrepræsentant. 

Efterfølgende har jeg været vidne til, at vi stille og roligt, nærmer os no-

get der ligner tålelige arbejdsforhold for lærerstanden. Sidst kom HLF i 

mål med en lokalaftale - men der er lang vej endnu! 

I mit virke som lærer på 25.år, tidligere arbejdsmiljørepræsentant, skole-

bestyrelsesmedlem samt tillidsrepræsentant på hhv. Borupgårdskolen og 

nu Rønnebær Alle, kender jeg ”systemet” indefra. Jeg ved hvad der rører sig på lærerværelset, på ledelsesgan-

gen og til dels på centerniveau. 

I min egenskab som revisor i HLF og mange års erfaring som tillidsvalgt, har jeg fået kendskab til arbejdet i 

kredsstyrelsen. Jeg ønsker at indgå i kredsstyrelsesarbejdet for derigennem at sikre gode og rimelige arbejdsfor-

hold for alle lærere i Helsingør Kommune og ikke mindst bidrage til ”rugbrødsarbejdet” i kredsens daglige arbej-

de. 

 

Valg til kredsstyrelsen 
Valgindlæg 

Opstiller 

Charlotte Munk,  

Helsingør skole, afd. Nordvest 

Jeg har undervist på Nordvestskolen i snart 11 år. Jeg blev valgt til TR i 2016, for-

inden havde jeg 4 år som AMR. Det betyder, at jeg har erfaring med både det 

lokale TR-arbejde, det politiske arbejde og arbejdsmiljøet. Ved sidste generalfor-

samling blev jeg valgt som suppleant til kredsstyrelsen.   

Siden start april har jeg så været del af kredsstyrelsen. Den korte tid har givet mig 

mulighed for at se, hvilke opgaver og udfordringer, der arbejdes med i kredssty-

relsen. Jeg synes, at det er et vigtigt job, der udføres her, og jeg er meget indstil-

let på at være med til arbejde for et godt, trygt og udviklende arbejdsmiljø og -liv 

for lærerne i Helsingør.   

Jeg er meget enig i den samarbejdende linje mellem TR og AMR, som kredsstyrelsen står for, og som jeg også ved, bliver 

praktiseret mange steder lokalt. Jeg tror på indflydelse gennem dialog og konstruktive forslag, og tror på, at en høj grad af 

medarbejderinvolvering ved nye tiltag på skolen eller i kommunen, skaber de bedste resultater.  



 

 

 

Valg til kredsstyrelsen 
Valgindlæg 

Opstiller 

Birgitte Reindel,  

Skolerne i Snekkersten,  

afd. Borupgaard 

Jeg er ansat på Skolerne i Snekkersten, hvor jeg bruger mine dage på 
PLC på både Borupgårdskolen og Snekkersten Skole, hvor jeg er vejle-
der med læremidler, skolebibliotek og it/medier i fokus. Én dag om 
ugen er jeg frikøbt som formand af den landsdækkende (fag-)faglige 
forening for PLC’ere (Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF).  

Jeg har været ansat på Skolerne i Snekkersten i 2,5 år. Jeg har tidligere 
inden skolesammenlægningerne været ansat på Tibberupskolen i fire 
år – også på PLC, hvorefter jeg var ansat på en skole i Københavns 
Kommune, mens jeg boede derinde. Inden jeg blev uddannet skolebib-
liotekar, underviste jeg især i dansk, engelsk og idræt. Jeg er meget optaget af faglige forhold, ikke kun for vejle-
dere, men for alle lærere!  

Jeg er enig med DLF i, at det er vigtigt, at vi går på to ben, - det ene handler om vores løn- og arbejdsforhold, 
mens det andet handler om, hvilken folkeskole vi gerne vil have.  

Fremover vil samarbejdet mellem kredsen og kommunen formodentlig blive endnu vigtigere, og derfor vil jeg 
gerne kaste min energi og erfaring i kredsarbejdet, så vi fortsat kan forbedre vores lokalaftale, så vi får større 
chance for at lykkes med opgaven. Når vi lykkes med opgaven, stiger arbejdsglæden, og det forbedrer vores livs-
kvalitet, men det betyder jo også, at børnene får en bedre skolegang. 

Jeg vil samtidig også gerne arbejde for, at medlemsdemokratiet i HLF bliver mere levende. Jeg synes, at kredsen 
bør indbyde til flere arrangementer med drøftelser af aktuelle temaer i skoledebatten. Og jeg synes også, med-
lemmerne skal have mulighed for at drøfte og påvirke, hvilke holdninger kredsen skal bære videre både i samar-
bejdet med kommunen og i DLF. 



 

 


