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Valg til kredsstyrelsen 

 
På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller 
op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.20202 til 31.3.2022. 
 
 

Forslag til valgprocedure/rækkefølge 
 

Generalforsamling 2020. Kreds 93. Haderslev Lærerkreds 
 

1) Valg af formand.  
2) Valg af 2 næstformænd. Der skrives op til 2 navne på 

stemmesedlen. Står der et navn gives 1 point, står der 2 navne 
gives 2 point til den øverste på listen og 1 point til den 
nederste.  

3) Valg af kongresdelegeret. Der vælges blandt de 2 valgte 
næstformænd. Ved stemmelighed trækkes lod. Den 
næstformand, der ikke bliver kongresdelegeret er 1. suppleant 
som kongresdelegeret. 

4) Valg af kasserer. 
5) Valg af 3 kredsstyrelsesmedlemmer. Der skrives op til 3 navne 

på stemmesedlen.  Står der 1 navn på stemmesedlen tildeles 
1 point, står der 2 navne tildeles den øverste 2 point og den 
nederste 1 point, står der 3 navne tildeles den øverste 3 point 
osv. 

6) Valg af 2. suppleant for de delegerede til kongressen. Der 
skrives kun ét navn på stemmesedlen.  

7) Valg af 3 suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer. Der 
skrives kun ét navn på stemmesedlen. 

8) Valg af suppleant for kasserer. 
9) Valg af 2 kritiske revisorer. Der skrives ét navn. 
10) Valg af 2 revisorsuppleanter.  
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Kredsformand 

Der skal vælges 1 

 

 
 
Lars Pedersen 
 
Jeg er 62 år, og Formand for Haderslev Lærerkreds. 
 
Jeg genopstiller til posten som formand, fordi jeg gerne vil være med til at fastholde den 
fagpolitiske linje der har været kendetegnende for kredsstyrelsen i de sidste mange år: at 
arbejde for at lærerne i Haderslev kommune har de bedste muligheder for at give eleverne 
den bedst mulige undervisning.   
Jeg vil gerne fortsætte det politiske arbejde, der - om muligt - er mere komplekst end 
nogensinde og jeg gerne fortsætte med at virke som sagsbehandler for medlemmer, der 
har brug for lærerforeningens støtte. 
 
Jeg ser frem til periodeforhandlingerne i håb om at det endelig kan lykkes at få en 
overenskomstdækket arbejdstidsaftale. Vi skal have smidt lov 409 på porten. Muligheden 
er der efter min bedste vurdering, men der er ingen garantier så jeg vil gerne opfordre til 
solidaritet og sammenhold i foreningen, så vi kan nå målet. 
 
På kommunalt niveau har vi de sidste par år oplevet et væsentligt bedre samarbejdsklima. 
Men heller ikke her er vi i mål. Det kan sagtens blive bedre.  
 
Samarbejdet i kredsstyrelsen og med Tillidsrepræsentanterne har efter min opfattelse 
været fremragende. Tillidsrepræsentanterne arbejder stadig under meget pressede vilkår, 
så det skulle vi også gerne have gjort bedre. 
 
Jeg synes alt i alt at det går i den rigtige retning, men der er stadig nok at tage fat på. 
Derfor vil jeg gerne genvælges som formand. 
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Næstformand 

Der skal vælges 2 

 

 
René Steenberg Olsen 
 
55 år, ansat på Louiseskolen Moltrup-afdelingen  
 
Jeg genopstiller som kandidat til næstformand i Haderslev Lærerkreds.  
Jeg har været med i kredsstyrelsen siden 2007. Jeg har således stor indsigt og viden om 
de opgaver og forventninger, der er til arbejdet, og jeg mener, at jeg besidder de 
nødvendige kompetencer, der forventes til en tillidsvalgt i DLF 
Jeg er AMR på Moltrup (siden 2014) og er AMR repræsentant i Service-Med og Distrikts-
Med-Nord, samt kredsrepræsentant i Fællesrådet. 
Jeg har desuden mange års erfaring som tillidsrepræsentant på Øsby Skole 
 
Jeg er valgt ind i MedlemsforumVest i Lærernes Pension (LP) og kan bidrage med denne 
viden i arbejdet i kredsstyrelsen.  
 
Jeg vil arbejde for, at Haderslev Lærerkreds fortsat er en engageret fagforening, der søger 
indflydelse og samarbejde i alle relevante fora, der arbejder ud fra mottoet, sammen er vi 
stærkest  
 
En vigtig opgave i kredsstyrelsen er sagsbehandling og rådgivning af medlemmer, der af 
forskellige årsager har brug for hjælp. Dette arbejde vil jeg rigtig gerne fortsætte med. 
 
Skolereformen, store inklusionsudfordringer, manglende sammenhæng mellem opgaver 
og økonomi og Lov409 betyder fortsat at det gode arbejdsmiljø og lærerliv er under pres.  
Heldigvis er der nu med Lærerkommissionsrapporten en erkendelse hele vejen rundt, at 
der skal findes løsninger gennem et forbedret samarbejde og en forpligtende 
arbejdstidsaftale. Det må nu stå lysende klart for alle, at god undervisning kræver gode 
forberedelsesmuligheder, effektivt teamsamarbejde, gode fysiske rammer, god 
skoleledelse, relevant efteruddannelse, tidssvarende undervisningsmaterialer osv. 
 
Vold, trusler og krænkelser fylder desværre fortsat en alt for stor del af lærerjobbet. 
Det kræver en kontinuerlig og tydelig indsats at stoppe denne kedelige udvikling.  
 
Samarbejdet mellem kredsen, tillidsrepræsentanter, AMR-repræsentanter, medlemmerne, 
skolebestyrelserne og ledelsen er helt centralt. Heldigvis har vi i indeværende periode 
opnået en langt mere konstruktiv dialog med skoleforvaltningen, politikere og skoleledere. 
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Jesper Skovsbøl Rasmussen, 48 år ansat på Bregnbjergskolen 
Genopstiller som: Næstformand 
 
Jeg er lærer på Bregnbjergskolen og har været næstformand i Haderslev Lærerkreds de 
seneste to år.  Inden da var jeg TR på hhv. Bregnbjergskolen og Lagoniskolen i ti år. I de 
seneste to år hvor jeg har haft med sagsbehandling at gøre, har den retfærdighedsfølelse, 
der tidligere drev mig som TR igen haft tag i mig. Jeg synes, at alle medlemmer skal have 
en fair og grundig behandling, hvilket vi kan tilbyde i Haderslev Lærerkreds. 
Jeg genopstiller som næstformand, fordi arbejdet vedrørende vores arbejdsvilkår, vores 
arbejdsmiljø og vores ansættelsesforhold generelt ligger mig meget på sinde. Jeg vil gerne 
fortsætte med at forbedre forholdene for alle medlemmer i Haderslev Lærerkreds. Dette 
skal blandt andet ske ved at: 
 

 der skal være en kort vej fra det enkelte medlem til kredsstyrelsen 

 vi i kredsstyrelsen sørger for, at der bliver lyttet til medlemmerne 

 lokale og centrale aftaler vedrørende arbejdstidsregler og løn overholdes 

 sørge for at lærerkredsens synspunkter bliver fremført overfor lokalpolitikerne 

 det nyetablerede samarbejde med Haderslev Kommune fortsætter 

 insistere på at dialog og tillid er vejen frem, for at bibeholde en solidarisk 

fagforening 

 

Danmarks Lærerforening skal være en fagforening, hvor det enkelte medlem let har 
mulighed for at have indflydelse på de lokale beslutninger. Den mulighed vil jeg være 
kæmpe for består, så længe jeg har indflydelse som næstformand i Haderslev Lærerkreds.  
Danmarks Lærerforenings øverste organ er kongressen, og jeg håber at blive valgt som 
kongresdelegeret. Vi har desværre kun to pladser, hvoraf den ene naturligt nok besættes 
af formanden, jeg vil gerne have den anden. De kommende periodeforhandlinger, OK-21 
og hele arbejdet vedrørende ”Gearet til fremtiden”, vil jeg rigtig gerne være en mere aktiv 
del af. Det bliver spændende, hvilke resultater Lærerkommissionens anbefalinger bringer 
med sig. 
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Kasserer 

Der skal vælges 1 

 

 

 
Mit navn er Bjørn Jensen. Jeg er 44 år og arbejder på Louiseskolen.  
Jeg har været læreruddannet siden 2001 og har udover at have undervist børn fra 0 til 10 
klasse også varetaget opgaven som teknisk og pædagogisk IT vejleder, som nu er blevet 
en del af PLC. Jeg har været TR for 3 af vores 4 Matrikler i de sidste 7 år. Inden da har jeg 
været suppleant som TR, på min tidligere arbejdsplads i 4år.  
Jeg har altid været interesseret i det fagpolitiske arbejde og det fællesskab der forbinder 
os i hverdagen, samt i de ting vi i fællesskabet kan ændre og påvirke. Jeg har siden 2018 
været valgt ind som kredskasserer. Jeg har her brugt en del tid på at omlægge kredsens 
regnskab over i et nyt system og arbejder derudover med at ajourføre medlemssystemet. 
Jeg er med i en landsdækkende gruppe, der er i gang med at udforme et nyt 
medlemssystem for hovedforeningen, som skal give os et bedre redskab til at holde styr 
på medlemmerne, og som skal give medlemmerne bedre service fremadrettet. 
Ud over det sidder jeg også i en arbejdsgruppe der på tværs arbejder med AULA, samt at 
jeg prøver at påvirke de instanser her i kommunen der arbejder med vores digitale 
platforme, så de giver mening i vores hverdag og ikke bliver ved med at forstyrre vores 
daglige arbejde på skolerne. Det er en opgave der tager lang tid og ikke løser sig fra den 
ene dag til den anden.  
Jeg genopstiller som kredskasserer, så stem på mig.  
Så stem på mig.  
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Kredsstyrelsesmedlemmer 

Der skal vælges 3 

 

 
 
Jeg er lærer på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrups ungeunivers og TR på Favrdalmatriklen, 
og sidder i hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. 
Jeg har været valgt ind  i Haderslev lærerkreds siden 2006, hvor jeg sidder i kredsenes 
samarbejdende pædagogiske udviklingsforum. Derudover arrangerer jeg i samarbejde 
med Birgitte diverse møder og kurser for kredsens tillidsrepræsentanter, og er 
kontaktperson for kredsens pensionistfraktion. 
Efter mange års bredt fagpolitisk arbejde, har jeg således både erfaring og viden om de 
opgaver der skal varetages i en kredsstyrelse 
 
Fagpolitisk baserer jeg mine holdninger på demokrati, fællesskab og solidaritetens store 
betydning for hvad vi kan opnå som fagforening. Og mit fagpolitiske brændstof er mit 
engagement i (det gode) lærerliv og min store respekt for læreres professionelle 
dømmekraft.  
 
Desværre er der stadig store udfordringer med inklusion, manglende sammenhæng 
mellem tid og opgaver og en underfinancieret skole. God skole/god undervisning er helt 
afhængig af lærernes gode arbejdsmiljø, og Haderslev Lærerkreds skal fortsætte med at 
være synlig og engageret  i alle de fora hvor vi lokalt kan få indflydelse på at forbedre 
lærernes arbejdsliv og skolen 
 
Kommissionsrapporten har i sine analyser tydeliggjort de problemstillinger, vi som lærere 
kender til fulde – lærernes for ringe forberedelses- og evalueringstid og en kontinuerlig 
udhulning af denne tid, samt en for dårlig inddragelse af - og samarbejde med lærerne om 
anvendelsen af skolens ressourcer og om skolens udvikling. Både KL og LC er forpligtet 
på at følge op på kommissionsrapportens indhold, og der skal findes løsninger på de 
problemer kommissionen påpeger. I kredsstyrelsesarbejdet skal vi understøtte DLF´s 
forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale, som kan adressere problemerne, og i dette 
har/får vi også en lokal opgave, når det skitserede ”samarbejdsspor” skal forfølges lokalt.  

Vi skal være en lokal fagforening som er tæt på vores medlemmer, hvor vi kender til vores 
medlemmers jobmæssige baggrund, og vi skal fortsat yde nærværende og grundig 
sagsbehandling, vejledning og rådgivning af vore medlemmer når de har brug for vores 
hjælp.  

Jeg vil rigtig gerne fortsætte mit fagpolitiske virke i Haderslev Lærerkreds og genopstiller 
med håbet om jeres fortsatte tillid til både mig og Haderslev Lærerkreds 
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Birgitte Kjøng 
 
Jeg er 59 år, underviser på Erlev Skole, hvor jeg bl.a er dansklærer i indskolingen. På 
Erlev Skole har jeg været TR siden 2001. 
I 2008 blev jeg valgt ind i kredsstyrelsen, hvor mine arbejdsopgaver bl.a. har været, 
sammen med Marianne, at deltage i pædagogiske udviklingsmøder med de sydjyske 
kredse med fokus på erfaringsudveksling og politisk idéudvikling i forhold til de ting, der 
rører sig aktuelt i folkeskolen. 
Som en del af kredsarbejdet har jeg også indtil nu haft en plads i det kommunale MED-
system, dels i Distrikt Syd-MED og dels i ServiceMED, som er det næstøverste 
kommunale MED-udvalg, hvor direktøren for vores område og distriktscheferne også 
sidder med. 
For mig har det været uhyre vigtigt at få bragt en stemme ind i den kommunale forvaltning, 
en stemme, som både repræsenterer og italesætter de udfordringer, vi dagligt til stadighed 
mødes af ude på skolerne, så aktuelle temaer bliver nuanceret og imødegået med 
konstruktiv kritik efter behov. Hensigten må til enhver tid være at få klædt chefgruppen 
bedst muligt på i forhold til beslutninger, der får indflydelse på vores arbejdshverdag. 
 
Den nyligt offentligjorte Lærerkommisionsrapport markerer for mig en langt mere brugbar 
vej frem mod en central aftale end diverse hensigtsbilag til Lov 409, alene udfra den 
baggrund, at begge parter, både KL og LC, har ønsket denne afdækning, og dermed er 
også begge parter forpligtet på et samarbejde omkring anbefalingerne i den. Det er nu, at 
der er momentum for at få lavet en aftale, det skal vi udnytte til fulde, og klæde vores 
hovedstyrelse og formandskab på, så de ting, der nævnes i rapporten, også kan smitte af 
på indholdet i en aftale. Hvis ikke vi sætter alle sejl til nu, går folkeskolen en svær fremtid i 
møde, og det vil ikke blive nemmere hverken at arbejde i eller rekruttere nye lærere til 
folkeskolen. Jeg ønsker gennem mit forhåbentligt videre arbejde i kredsen at understøtte 
denne proces mest muligt, også ved at bringe mine erfaringer i det daglige arbejde i 
folkeskolen i spil i den sammenhæng. 
Hele arbejdet med at nå frem til en aftale er også utroligt vigtigt i en lokal sammenhæng, vi 
skal insistere på, at samarbejdssporet også følges kommunalt, så vi omsider kan nå frem 
til en arbejdstidsaftale, der kan danne en fornuftig ramme om arbejdet som lærer i 
Haderslev Kommune. 
 
Inklusionen er langt fra på plads trods mange gode hensigter. Her må vi i kredsstyrelsen 
fortsat have fokus på at gøre opmærksom på og gå i dialog omkring det, der forstyrrer, 
hvad enten det er økonomisk tildeling, forskelle på distrikter eller forskellige tænkemåder 
omkring det.  
Al forudsætning for en god skole hviler også på, at der er plads til alle, og at alle har reel 
mulighed for at få den hjælp, de har behov, hvad enten det er på skolen eller i et 
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specialtilbud. Inklusionen må ikke koste muligheden for at rykke for det enkelte barn, heller 
ikke de helt almindelige! 
 
Sluttelig må vi også som kredsstyrelse hele tiden give feedback til DLF, så Hovedstyrelsen 
ikke mister føling med lærerne ude på skolerne. 
 
Det vil jeg gerne arbejde for. 
 
 

 

 
 
 
 
Anna-Pia Højlund 
Jeg genopstiller som kredsstyrelsesmedlem. 
 
Jeg er 54 år og har været ansat i indskolingen på Bregnbjergskolen siden 2003. Her har 
jeg været TR de seneste fire år. 
Jeg blev valgt ind i kredsstyrelsen for seks år siden, og jeg har i de seks år beskæftiget 
mig med arbejdsmiljø som kredsens arbejdsmiljøansvarlige. I den egenskab har jeg også 
deltaget i arbejdsmiljøforum-syd, der er et samarbejde mellem de sønderjyske lærerkredse 
omkring arbejdsmiljøet. Jeg sidder i distriktsMED vest og fra i år også i serviceMED. 
Arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet for lærere og børnehaveklasseledere i Haderslev 
Kommune er noget af det, der ligger mig mest på sinde. Vi vil alle gerne kunne levere en 
god og velforberedt undervisning, men vilkårene herfor er ikke optimale alle steder. 
Inklusion er et andet felt, der presser vores hverdag. Når ressourcer og støtte ikke matcher 
udfordringerne i elevgruppen, bliver det endnu sværere for den enkelte underviser at 
levere det, man gerne ville kunne stå inde for.  
Jeg vil gerne sammen med resten af kredsstyrelsen, være med til at gøre en indsats for at 
forsøge at forbedre disse forhold og fortsat sætte disse udfordringer på dagsordenen, så 
vi, gennem dialog med vore politikere og forvaltning, kan få arbejdsforholdene gjort 
ordentlige til gavn for alle. 
 

 
 


