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Valg til kredsstyrelsen 

 

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 vareta-

ges af Andreas Bang fra Danmarks Lærerforening, der er dirigent på generalforsamlingen.   

 

I forhold til selve valget (dagsordenens pkt.7) skal vælges følgende, såfremt vedtægtsændringerne under pkt.5 vedtages: 

a. Formand 

b.  2 kongresdelegerede 

c. 3 suppleanter 

d. 1 kredskasserer 

e. 3 suppleanter ti kredsstyrelsen 

f. 2 kritiske revisorer 

1 revisorsuppleant 

 

Såfremt vedtægtsændringerne ikke godkendes, skal der yderligere vælges 1 kredsstyrelsesmedlem, hvis kredsens kasserer 
vælges som delegeret. 
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Valg til kredsstyrelsen 

Vi skal udvikle folkeskolen og vores arbejdsforhold, når det giver mening! 

Jeg genopstiller som formand for Helsingør Lærerforening. 

Som politisk valgt er arbejdsopgaven lagt: Der skal arbejdes for at foreningens politik har rod i medlemmernes ønsker og be-

hov til de pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser. Vi har i Danmarks Lærerforening udarbejdet vores princippro-

gram, vi har vores politikker der er grundigt gennemarbejdet og vedtaget på kongressen, og vi er klar til at udvikle både folke-

skolen og vores arbejdsforhold, når det giver mening.  – og principper gælder selvfølgelig også lokalt, for kredsene.  

 I bogen ”Stå Fast”, med undertitlen: et opgør med tidens udviklingstvang, gør forfatteren Svend Brinkmann op med det evige 

krav til omstillingsparathed i udviklingens navn. S.B. taler om det nødvendige i at have et solidt rodnet at agere ud fra. Det har 

foreningen, men med skolereform, lokal omstrukturering, ny inklusionspolitik, arbejdet med læringsmål og ikke mindst den 

individualisering der udmøntes under ledelseskulturen New Public Management er medlemmerne mere end nogensinde pres-

set i arbejdslivet. 

Derfor skal vi arbejde særligt for fællesskabet i foreningen og på arbejdspladsen. Ingen medlemmer skal efterlades ”alene på 

perronen”. Vi skal stadig arbejde tålmodigt, for selv med små skridt, som det foregår nu, kommer vi også i mål. Jeg er klar i 

arbejdstøjet. jeg ved vi såvel med det daglige sagsarbejde på kredskontoret som i det politiske foreningsarbejde gør en forskel 

for vore medlemmer.  

 

 

Genopstiller 

Vera Sandby Hansen, formandsposten 

 

Jeg genopstiller til KS-valget  

Arbejdsmiljøarbejdet fylder efterhånden meget - rigtig meget i lærerforeningsarbejdet. I den tid jeg ind til nu har været KS-
medlem, er der kommet stadigt større fokus på alvorlige arbejdsmiljøproblematikker i lærernes hverdag. Vores opgave er 
derfor at få påvirket beslutningstagerne til at gøre noget ved forholdene, så jobbet ikke slider os op. 

Som KS-medlem vil jeg gerne fortsætte min indsats med dette arbejde og selvfølgelig også med de mange andre vigtige sa-
ger, vi dagligt arbejder med i HLF. 

Liselotte Bak 

Næstformand og Arbejdsmiljøansvarlig i HLF 

Genopstiller 

Liselotte Bak, Helsingør Skole 
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Valg til kredsstyrelsen 

De seneste 10 år har jeg været politisk valgt i Danmarks lærerforening og jeg brænder fortsat for at gøre en forskel for alle 

mine kolleger, der i hverdagen udfører et af samfundets vigtigste opgaver. Selv er jeg blevet så fagpolitisk engageret, at ar-

bejdstiden ikke slår til, således jeg ikke længere har undervisning på min skole. Det har været et svært fravalg. Mest af alt fordi 

det har betydet, at jeg blev konfronteret med et potentielt identitetstab, der udspringer af spørgsmålet: Kan man fortsat være 

lærer, når man ikke har elever? Og måske mere relevant - kan jeg være en god fagpolitisk repræsentant, når jeg ikke længere 

har min daglige gang i kerneydelsen og i den danske folkeskole? 

Selve begrebet ’tillidsvalgt’ får, efterhånden som jeg bevæger mig længere ind i det fagpolitiske maskinrum, større og mere 

tungtvejende betydning for mig. Det er min legitimitet det handler om, og den afhænger i mit daglige arbejde, af det mandat 

jeg kan hente her i dag på generalforsamling. En legitimitet jeg er meget ydmyg omkring, da den er nødvendig for at jeg kan 

skabe gode resultater for medlemmerne. En legitimitet jeg atter vil bede dig tage stilling til, når du om lidt skal vælge repræ-

sentanter til at varetage dine og dine kollegers ansættelsesmæssige interesser for den kommende periode. 

Jeg ønsker genvalg til kredsstyrelsen og kongressen, og håber du vil vælge mig, fordi du fortsat har tillid til at jeg kan gøre en 

forskel for dig og de øvrige medlemmer af Helsingør Lærerforening. 

I kredsstyrelsen varetager jeg følgende opgaver:  

Kasserer  

Sagsbehandler (barselssager, tjenestemandspensioner, fleksjob, lønspørgsmål, mv)  

      Hjemmesiden og Facebook – www.035.dk 

Kongresdelegeret 

Forhandlinger med Helsingør kommune (både arbejdstid og løn) 

Medlemssystem 

Pensionerede medlemmer – Fraktion 4 

Administrative opgaver 

Merete Svalgaard Knuhtsen 

 
 

2016 Kongresvalgt revisor for DLF 

2016 Delegeret i Lærernes a-kasse – dlf/a 

2015 Repræsentant i lokalrådet Lån & Spar bank – afd. Hillerød 

2014 Underviser på DLF ’Funktionsmodul for Kredskasserer’ 

2014 Valgt til forretningsudvalget i FAK og kasserer i FAK 

2012 Delegeret i Lærerstandens Brandforsikring – LB foreningen 

2010  Kasserer i Helsingør Lærerforening 

2009 Tillidsrepræsentant på Hellebækskolen – næstformand i A-MED og medarbejderrepræsentant i skolebestyrel-

sen 

2007  Kredsstyrelsesmedlem i Helsingør Lærerforening 

2006  Tillidsrepræsentant på Apperupskolen 

Fagpolitisk CV 

Genopstiller 

Merete Svalgaard Knuhtsen, Hellebækskolen 

http://www.035.dk
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Valg til kredsstyrelsen 

Jeg vil fortsat sætte pædagogikken på dagsordenen og fastholde fokus på det, der virker! 

Jeg mener, det er vigtigt at vi på skolerne får mulighed for at diskutere både målstyringstyranniet, læringsplatforme og Boo-
stinitiativet, så vi ikke hopper helt af sporet uden fokus på, hvornår mål virker, hvor mange platforme vi skal benytte og in-
formere på, og hvad vi sætter i stedet for undervisningen, når Boost fylder og under hvilke vilkår? 

Jeg ser det også som helt fundamentalt, at vi får mere tid til at forberede vores undervisning, så vi kan leve op til både sta-
tens, kommunens og egne forventninger til ordentlig undervisning. Den nye og mere spændende undervisning er i alt for 
høj grad blevet til uforberedt rutine, kopiark og læringsportaler, mens vi halser rundt for at sætte os ind i både Boost og 
Battle samtidig med, at vi skal evaluere både egen og elevernes praksis og produkter og helst også give en kvalificeret tilba-
gemelding… 

Vore muligheder for at forberede os både individuelt og i samarbejde med andre skal være optimale! Vi skal have rum til 
både team, fase og afdelingsmøder, hvor pædagogikken skal styre! 

Jeg drømmer om en folkeskole, hvor vi har de nødvendige rammer for at levere undervisning af høj kvalitet og fortsat kan 
arbejde for at pædagogikken kan udvikles under forhold som lærerne er tjent med! 

Vi skal sammen kæmpe for bedre kvalitet i folkeskolen og bedre løn og arbejdsvil-
kår! 

Susanne Lilleballe Bech  

Genopstiller 

Susanne Lilleballe Bech, Tibberupskolen 

Jeg har været i Kredsstyrelsen i HLF i 4 år. Jeg opstiller ikke til valget i år. 

Begrundelsen er, at jeg planlægger at gå på efterløn og pension i løbet af de 

næste 2 år, som er valgperioden. 

I de 4 år har jeg, på nært hold, oplevet hvor kompetent og engageret Kredsstyrelsen har arbejdet, både i de enkelte personsa-

ger og mere overordnet i forhandlinger o.a. med Helsingør Kommune. Jeg ønsker den kommende Kredsstyrelse god vind og 

arbejdslyst fremover. 

Venlig hilsen 

Susanne Risom Petersen 

Genopstiller ikke 

Susanne Risom, Hellebækskolen 

Jeg blev valgt ind i kredsstyrelsen for fire år siden og ønsker at genopstille både som kreds-
styrelsesmedlem og som rep. af pædagogisk udvalg, så jeg kan fortsætte arbejdet med at 
sætte pædagogikken på dagsordenen lokalt såvel som i kommunen. 

De sidste år har været meget travle år, ikke mindst pga. reform og lovindgrebet. Det har 
indebåret møder i kredsregi i Nordsjælland, hvor vi har arbejdet med flere aspekter af un-
dervisningen, heriblandt også understøttende undervisning, målstyring og læringsplatfor-
me og helt lokalt har vi også været udsat for skolesammenlægninger og ikke mindst 
”Boost”. 
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Det at uddanne og danne den kommende generation er noget, vi samarbejder om. Vi bidrager hver især med vores faglige, 

pædagogiske og didaktiske viden og varetager ”andre opgaver”, med det fælles sigte at skabe en god skole for eleverne, så de 

er i stand til at skabe sig et godt liv med lyst til at engagere sig. Derfor er der, helt naturligt, udfordringer forbundet med at 

arbejde under de nuværende rammer, som ikke understøtter det kollektive arbejde som en skole er gjort af. Samspillet mel-

lem mennesker er lige så vigtigt, som selve menneskerne for at skabe et godt arbejdsmiljø. Derfor er tilrettelæggelsen og or-

ganiseringen af vores arbejde værd at give opmærksomhed, hvis vi vil skabe et godt arbejdsmiljø med gode skoler til følge.  

 

Mette Sigfusson 

Lærer og tillidsrepræsentant på Mørdrupskolen 

 

 

 

 

Valg til kredsstyrelsen 

Genopstiller 

Mette Sigfusson, Mørdrupskolen 

”Tror du overhovedet, at det nytter noget?” er et spørgsmål, der ofte falder på 

min vej. Ind i mellem stiller jeg også mig selv spørgsmålet. Tror jeg, det nytter 

noget at skrive debatindlæg? Tror jeg, det nytter noget at forsøge at få politikere 

og journalister i tale? Tror jeg, det nytter noget, at blogge om alle de fantastiske 

historier fra hverdagen i vores folkeskole?  Og alle udfordringerne? Tror jeg, det 

nytter noget, at kæmpe for elevernes ret til kvalitet i undervisningen? Og ikke 

mindst, tror jeg, at det nytter noget, at kæmpe for, at mine kolleger bliver i folke-

skolen, og får arbejdsforhold, der er rimelige?  

Jeg er aldrig i tvivl. Ja. Jeg tror, at det nytter noget. Og jeg tror, at jeg som en stemme blandt mange, der taler lærernes og 

folkeskolens sag, kan være med til at vende strømmen i en tid, hvor det ofte virker som om mennesker er til for samfundets 

skyld, og ikke som det skal være, at samfundet er til for os mennesker. Det vigtigste i mit kredsstyrelsesarbejde er, at jeg kan 

være med til at gøre en forskel. Og derfor genopstiller jeg til kredsstyrelsen.  

Gennem mit medlemsskab af kredsstyrelsen bliver jeg godt klædt på i forhold til at tale lærernes og folkeskolens sag. Jeg har 

sparring og støtte fra de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer, og den daglige omgang med kolleger og medlemmer af HLF er af-

gørende for, at jeg overhovedet kan deltage i debatten. Jeg håber, I vil give mig en stemme med på vejen. 

Mvh Katja Gottlieb, lærer 

 

Genopstiller 

Katja Gottlieb, Helsingør Skole 

Lærerarbejdet er vigtigt arbejde, som har vidtrækkende konsekvenser for hver 

enkelt elev, for fællesskabet i klassen, på skolen og i vores samfund. Selvom 

hver enkel af os, kan være nok så betydningsfuld for eleverne, er der ikke én 

lærer, som alene kan tage patent på elevens sociale og faglige udvikling igen-

nem hele dennes tid i folkeskolen.  


