
 

 

 

 

 
 

Valg til kredsstyrelsen 
Der er i år valg til kredsstyrelsen. På de følgende sider kan valgindlæg fra nuværende kredsstyrelse, der alle 

ønsker genvalg til kredsstyrelsen, læses. Der er ikke indkommet yderligere valgindlæg. Det er muligt at 

opstille på selve generalforsamlingen. Valgproceduren varetages af Mette Sigfusson (DLF), 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) – (Merete Svalgaard Knuhtsen genopstiller) 

b. Kredskasserer (og kredsstyrelsesmedlem) (Susanne Lilleballe genopstiller) 

c. 4 Kredsstyrelsesmedlemmer (Alle 4 bestyrelsesmedlemmer genopstiller) 

d. 1 kongresdelegeret - vælges blandt de 5 valgte kredsstyrelsesmedlemmer  

e. 2 suppleanter til de kongresdelerede  

f. 3 suppleanter til kredsstyrelsen (Alle 3 suppleanter genopstiller) 

g. 2 kritiske revisorer (Helle Schackinger genopstiller) 

h. 1 revisorsuppleant (Marketta Sanders genopstiller) 

 

Er der kun opstillet en kandidat, er han/hun valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, holdes 

der skriftlig afstemning efter de af hovedstyrelsen vedtagne principper. 

  

 

 

 



 

 

Genopstiller 

Merete Svalgaard Knuhtsen, Helsingør Kommune 

  

For to år siden gik jeg for første gang til 

valggeneralforsamling i Helsingør Lærerforening som 

formandskandidat og blev valgt. Det gjorde jeg primært, 

fordi jeg tror på, at jeg som politisk leder og formand for 

HLF, kan gøre en forskel for medlemmerne. Den gang 

stod vi på nippet til at få en central arbejdstidsaftale, og 

tilliden mellem de centrale parter skulle genopbygges. 

Det var tid til at være ’sammen om skolen’. 

Det gik jeg til valg på, og det er jeg de seneste to år i 

spidsen for kredsstyrelsen i vid udstrækning lykkes med. Det fortsætter jeg gerne med. For samarbejdet er 

vejen frem og med 16 år i rygsækken som tillidsvalgt i Danmarks Lærerforening ved jeg også, at det skal til, 

hvis folkeskolen fortsat skal være forældrenes naturlige førstevalg og samfundets vigtigste kulturinstitution.  

Samarbejde virker og samarbejde er nødvendigt, hvis vi vil opnå resultater for vore medlemmer. Ordentlige 

løn- og arbejdsforhold kommer ikke af sig selv. Et værdigt arbejdsliv på aftalte vilkår med et godt 

arbejdsmiljø er netop resultatet af samarbejde mellem arbejdsmarkedet parter. Jeg vil det gode arbejdsliv i 

skolen, og jeg tror fortsat på, at jeg sammen med den øvrige kredsstyrelse kan gøre en forskel.  

Derfor genopstiller jeg til kredsstyrelsen og til formandsposten, som politisk leder af Helsingør 

Lærerforening. 

  

  



 

Genopstiller 

Susanne L. Bech, Mørdrupskolen 

Jeg vil gerne genopstille til kredsstyrelsen og igen som Kredskasserer. Jeg 

har været valgt til Kredsen i 10år og de sidste to år været kredskasserer og 

kongresdelegeret. Jeg har gennem dette arbejde fået et indgående 

kendskab til kredsen økonomiske forpligtelser i fht. Kommunen, banken, DLF 

og medlemmerne, og vil, sammen med den øvrige kredsstyrelse, arbejde på, 

at pengene bliver forvaltet fornuftigt, bedst muligt og i medlemmernes 

interesse. 

I møder mig også på kredskontoret, hvis I flytter skole, ønsker at deltage på 

medlemskursus eller har andre spørgsmål ang. jeres ansættelse. 

Jeg vil fortsat gerne arbejde for, at vi får mulighed for at lave god undervisning og for at forbedre vores 

arbejdsforhold lokalt, f.eks. via arbejdet som tillidsrepræsentant på Mørdrupskolen i Espergærde og via 

forhandling af lokalaftale kommunalt. Jeg er også optaget af det pædagogiske område. -Optaget af, hvad 

der virker, og hvad der er aktuelt, samt hvordan og under hvilke vilkår vi får det til at leve på skolerne. 

Til daglig har jeg min gang på Mørdrupskolen i Espergærde, hvor jeg primært underviser i designfaget.  

 

 

Genopstiller 

Jesper Petersen, Skolen ved 

Rønnebær Allé 

Jeg har nu siddet i kredsstyrelsen som næstformand de seneste 2 år…og jeg 

kan lide det!! Nøgleordene for mit virke er: TILLID og SAMARBEJDE. 

Til gavn for lærerne i Helsingør Kommune har jeg som næstformand sammen 

med vores formand været med til at forhandle en lokalaftale i hus. Jeg vil 

fortsat arbejde for bedst mulige arbejdsforhold, hvor lærere har størst mulig 

indflydelse på eget arbejde. Blandt andet ønsker jeg, at vi får gjort noget ved 

det alt for høje undervisningsmaksimum. Jeg har også haft implementering af A20, som ansvarsområde. 

I samarbejde med formand for pædagogisk udvalg, Charlotte, har jeg haft fingeren på pulsen, når det 

handler om skolepolitik. Senest har vi haft fokus på skolestrukturområdet i Helsingør Kommune, der 

givetvis kommer til at fylde en hel del i de kommende år. Ud over de politiske opgaver, har en del af mit 

arbejde bestået af sagsbehandling. Et område jeg tager yderst seriøst, i forhold til medlemmer, der har 

brug for hjælp til problemstillinger – store som små. Med 25 års lærererfaring, 9 års TR-erfaring og 2 år 

som Kredsstyrelsesmedlem, ønsker jeg hermed at stille mit kandidatur til rådighed, til både Kredsstyrelse 

og Kongresdelegeret.  

 

 

 

 

 



 

 

 Genopstiller      

Mette Bayer, Hellebækskolen  

Jeg har siddet i kredsstyrelsen i de sidste to år. 

På Hellebækskolen er jeg AMR, men uddannelsen som TR er en 

forudsætning for at sidde som kredsstyrelsesmedlem. I den forgangne 

periode har jeg derfor uddannet mig som TR. Det har givet mig indsigt i 

en velsmurt organisation, viden om arbejdstid og -aftaler, lønpolitik, 

konfliktstile og domæneteorier. Og så har jeg lært mig værktøjer til 

samtaler, budget/økonomi, forhandling, netværk… og meget mere. 

På kredsen samarbejder jeg med Christina Gjerding om arbejdsmiljøet – 

det har været en vanvittig tid, hvor langt den største del af vores arbejde 

har haft Covid 19 som overskrift. Arbejdsmiljøgruppens vision er at bringe 

arbejdsmiljøet endnu mere på banen for at sikre det gode arbejdsliv for 

kollegaerne på skolerne. Kan arbejdsmiljøet mon være synligt i en skoleplan? 

Sammen med Christina sidder jeg med i den kommunale arbejdsgruppe, der har til opgave at tilrettelægge efter-

videreuddannelse af ArbejdsMiljøOrganisationens repræsentanter i Helsingør kommune i de kommende år. Jeg er 

suppleant for Christina i H-MED og C-MED som AMR. 

Al det arbejde er kun lige begyndt og derfor genopstiller jeg til kredsstyrelsen. 

 

 

Genopstiller 

Christina Gjerding, Snekkersten skole 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, hvor jeg nu har siddet i fem år. De seneste to år som 

arbejdsmiljøansvarlig, hvor jeg samarbejder med Mette Bayer om arbejdsmiljø. Vi har prioriteret at sætte 

ind med to fra kredsstyrelsen til at varetage opgaven. Det er vigtigt for mig, at der konstant er et fokus på 

arbejdsmiljøet, at der sikres gode og trygge forhold på skolerne og at AMR netværkes styrkes, så det 

mærkes på de enkelte matrikler. 

Charlotte Munk og jeg samarbejder om vores kommunikation ved at undersøge og formidle, hvad der rører 

sig på vores område og bidrage derved til, at vores medlemmer kender til vores indsatser og kan holde sig 

orienteret og opdateret. Jeg vil gerne bidrage til at udvikle på området, og her er vores medlemmer et 

vigtigt aktiv for at sikre gensidig informationsflow. 

Min baggrund for at sidde i kredsstyrelsen er ti år som tillidsrepræsentant og otte år som arbejdsmiljø 

repræsentant.  Som kredsstyrelsesmedlem håber jeg at kunne være med til at skabe bedre vilkår for 

lærerne i folkeskolen og støtte medlemmerne i forholdene omkring deres vigtige lærerarbejde. Jeg vil 

derfor gerne stille op som kredsmedlem til kredsstyrelsen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Genopstiller 

Charlotte Munk, Nordvestskolen 

Jeg har været ansat på Nordvestskolen i snart 13 år. Jeg blev valgt til TR i 

2016, forinden havde jeg 4 år som AMR. Det betyder, at jeg har erfaring 

med både det lokale TR-arbejde, det politiske arbejde og arbejdsmiljøet. 

Ved generalforsamlingen i 2020 blev jeg valgt ind i kredsstyrelsen.  

Jeg genopstiller, fordi jeg mener, at arbejdet i kredsstyrelsen er vigtigt. Jeg 

er pædagogisk ansvarlig, og har sammen med Jesper arbejdet med 

skoleudvikling og støttet op omkring implementeringen af A20. Jeg finder 

dette område både værdifuldt og udviklende. Jeg har sammen med 

Christina arbejdet med HLF-nyt. Derudover har jeg haft ansvaret for vores 

hjemmesiden 035.dk og en undersøgelse af vores kommunikation til vore 

medlemmer.  

Jeg er meget indstillet på at være med til arbejde for et godt, trygt og udviklende arbejdsmiljø og -liv for 

lærerne i Helsingør. 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.  

  

 

 

 

 

 

 


