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Valg til kredsstyrelsen 
 

På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller 
op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2012 til 31.3.2014. 
 
 

Forslag til valgprocedure/rækkefølge 
 

Generalforsamling 2012. 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 kasserer. 
4) 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. 

5) Valg af 3 suppleanter for de delegerede til kongressen. Der 
skrives kun ét navn på stemmesedlen.  

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

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

Der skal vælges 1 
 
 

 
 
Bent Hansen 
Ansat på Favrdalskolen 
 
Stiller op som : Kredsformand 
 
Har været kredsformand i Haderslev Lærerkreds de sidste 6 år og inden det, formand for 
Christiansfeld-Haderslev Lærerkreds  i 4 år og var  amtskredsformand fra 2000-2006. 
 
Jeg genopstiller som formand, fordi arbejdet med vores løn og ansættelsesforhold ligger mig 
meget på sinde og jeg vil gerne fortsætte med at forbedre forholdene for medlemmerne i 
Haderslev Lærerkreds. 
Haderslev-reformen stiller store udfordringer til os alle og jeg vil arbejde stærkt for, at det 
gode psykiske arbejdsmiljø bliver genetableret efter de tumultagtige forandringer. 
 
Mine fagpolitiske holdninger: 

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

• at sørge for, at alle medlemmer føler samhørighed  

• at sørge for at der bliver lyttet til medlemmerne 

• at fortsætte den solidariske linje, især vedrørende løn og arbejdstid 

• lærerjobbet er bedst tjent med kollektiv lønfastsættelse 

• samme funktion, samme løn, samme kvalifikation, samme løn 

• sørge for at lærerkredsens synspunkter bliver fremført overfor lokalpolitikerne  

• at man gennem konstruktiv, fremadrettet dialog får et godt samarbejde med 
Haderslev Kommune 

•   
Vi kan kun bevare DLF som en fagforening, ved at det enkelte medlem får stor indflydelse på 
lokalkredsens beslutninger. 
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Næstformand 

Der skal vælges 2 
 
 
 
 

 
 
Lars Pedersen 
Jeg er 54 år, næstformand i Haderslev Lærerkreds og lærer på Gram Skole. 
Jeg genopstiller til posten som næstformand, fordi jeg gerne vil fortsætte arbejdet i 
kredsstyrelsen.   
Jeg vil gerne fortsætte det politiske arbejde, der -om muligt-er mere udfordrende end 
nogensinde og, ikke mindst, vil jeg gerne fortsætte med at virke som sagsbehandler for 
medlemmer, der har brug for Lærerforeningens støtte. 
I mine snart tyve år som kredsstyrelsesmedlem kan jeg ikke mindes at have arbejdet i et 
lokalpolitisk klima, hvor der bliver lyttet så lidt som netop nu. Til lærere og 
børnehaveklasseledere i almindelighed og til kredsstyrelsen i særdeleshed. I hvert fald 
formandsskabet i kredsstyrelsen er i den forbindelse blevet beskyldt for at være ”gamle, 
sure mænd”. Nuvel, det lever vi med. Hvis det er prisen for at sige ubehagelige sandheder, 
så må det være sådan. Det er der efter min bedste overbevisning brug for, og det gør vi 
så.  
Jeg har fortsat meget lyst og vilje til arbejdet i kommunens øverste MED-udvalg, hvor en 
helt konsekvent udskiftning på samtlige ledelsesposter har budt på store forandringer og 
udfordringer. Heldigvis oplever vi her en stor lydhørhed og vilje til dialog fra alle parter. Det 
er også nødvendigt. 
I den forløbne periode har vi arbejdet med implementering af en ny arbejdstidsaftale. Det 
har været en stor fornøjelse, hvor jeg endnu engang har kunnet konstatere, at lærere og 
børnehaveklasseledere med stor lyst har taget muligheden for en forøgelse af deres 
professionelle råderum til sig. Men man kaster ikke årelange, indøvede rutiner der virker 
fra sig uden sværdslag, så arbejdet er ikke færdigt. Det vil jeg også gerne være med til. 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

 
 
 
René Steenberg Olsen 
 
 47 år. Ansat på 10. Ved Kløften 
 
Jeg stiller op som kandidat til næstformand i Haderslev Lærerkreds.  
 
Jeg har været med i kredsstyrelsen siden 2008. I de 4 år, har jeg fået stor indsigt og viden 
om de opgaver og forventninger, der er til arbejdet. Jeg har desuden mange års erfaring 
som tillidsrepræsentant på Øsby Skole.  
Jeg ønsker at blive en del af det nye ”kredsstyrelsesteam”, der skal arbejde for gode løn- 
og ansættelsesforhold for alle lærere og børnehaveklasselærere i Haderslev Kommune.  
Haderslev Lærerkreds har netop genforhandlet den lokale arbejdstidsaftale. Den nye 
arbejdstidsaftale er udtryk for et konstruktivt samarbejde mellem lærerkredsen, 
tillidsrepræsentanterne og arbejdsgiversiden. Aftalen er en vigtig forudsætning for et godt 
arbejdsmiljø.  
Vores arbejdsmiljø, vil helt sikkert kommer under pres ift. implementering af Haderslev 
Reformen.  Manglende ressourcer vil blive en gennemgående problemstilling.  
En særdeles vigtig opgave bliver her at kæmpe for og synliggøre, at god undervisning 
kræver gode forberedelsesmuligheder, relevant efteruddannelse, effektivt 
teamsamarbejde, gode fysiske rammer, god skoleledelse, tidssvarende 
undervisningsmaterialer osv.  
Jeg vil i kredsen arbejde aktivt for at styrke og udbygge samarbejdet mellem lærerkredsen, 
tillidsrepræsentanterne og lærerne. Vi skal blive endnu bedre til at udnytte og synliggøre, 
at vi er en engageret fagforening, der søger indflydelse og dialog i MED-udvalg, 
skolebestyrelser, fagligklub og på medlemsmøder.  
Som overenskomstansat har jeg et særligt fokus på dette område. Jeg er valgt ind i 
MedlemsforumVest i Lærernes Pension, hvor vi løbende drøfter disse forhold. Jeg vil 
arbejde for, at få forbedret denne gruppes pensionsvilkår. Og jeg vil arbejde for, at det 
kommer på dagsorden, at der bliver et fortsat lønforløb for alle overenskomstansatte. 
Jeg ser også frem til arbejdet med at hjælpe lærere, der af forskellige årsager, kommer i 
problemer i forhold til lærerjobbet.  
 
Og endelig skal vi lærerkredsen også have fokus på, hvordan vi kan hjælpe og støtte 
arbejdsløse medlemmer, som der desværre er en stigende del af.  
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Lars Thykjær Grønfeldt 
 
Jeg besluttede at opstille som næstformand for kredsstyrelsen ud fra den betragtning, at 
der, som følge af processerne omkring Haderslev Reformen og de økonomiske 
indskrænkninger i almindelighed, må være god brug for friske kræfter og lidt uspoleret 
optimisme i kredsstyrelsen. 
 
Som indskifter kommer jeg med inspiration fra 7 års meget alsidige lærererfaringer, dels 
fra skolerne i Vojens og dels fra skoler i Århus, hvor jeg også fik min læreruddannelse, 
2000-2004. 
Jeg er 40år og drømmer om at være med til at forandre folkeskolen, først og fremmest af 
hensyn til skolens elever, herunder på et tidspunkt alle mine egne tre børn, men også af 
hensyn til os selv, vi lærere. Jeg opfatter ikke skolen, som vi kender den i dag, med dens 
klasser, timer og skemaer, som udtryk for en ideel ramme for vores professionelle 
udfoldelse. Kort sagt: Der måtte meget gerne ske større forandringer for eleverne i den 
danske folkeskole i de kommende 20 år end der er sket i de foregående årtier. I 
forlængelse heraf er det vel næsten overflødigt at tilføje, at jeg er begejstret for 
principperne i de nyeste arbejdstidsaftaler ´08 og ´11. 
 
Tilsvarende er jeg også begejstret for idéen om en samlet reform af skolerne i Haderslev 
Kommune. 
Det ærgrer mig dog helt enormt, at en sådan reform efter sigende ”blev til” i et sommerhus 
og ikke på en skole – på et lærerværelse, af lærere og ledere som har mulighederne for at 
beskrive en meningsfuld ramme for en moderne skole. 
 
Det er naturligvis utopisk at forestille sig en skole uden politisk besluttede tiltag. Så vi skal 
blive i arbejdstøjet og fortsat, efter bedste evne, forsøge at påvirke de politiske processer, 
når de ”ruller”. 
Jeg håber at kunne være med til at sætte gang i en langsigtet strategi, hvor målet er at 
give klare bud på, hvad det er, vi som lærerkreds – som de professionelle – ønsker for 
skolevæsenet i Haderslev. 
Det gør vi ikke ved at tage i sommerhus, men derimod ved - i åbent samarbejde med 
andre forstandige mennesker – at formulere nogle forskellige realistiske 
udviklingsscenarier for folkeskolen i Haderslev Kommune. 
 
Godt valg! 
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Kasserer 

Der skal vælges 1 
 

 
 
 
Erik Nielsen 
 
 
Jeg har været lærer på Øsby skole indtil august 2006, hvor jeg gik på efterløn, har været 
kredskasserer i Christiansfeld-Haderslev Lærerkreds og som sådan også medlem af kredsstyrelsen 
siden 1992, hvor lærerkredsene i Christiansfeld og Haderslev blev slået sammen, og siden i 
Haderslev Lærerkreds efter fusionen med Midtsønderjyllands Lærerkreds 2006. 
 
Som kredskasserer har jeg haft ansvaret for medlemsadministrationen og bogholderiet i 
lærerkredsen med kredsens to generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og en ekstern registreret 
revisor som kontrolorganer, og da de endnu ikke har kunnet finde graverende fejl i mit regnskab, 
tillader jeg mig - for sidste gang! - at stille op til posten som kredskasserer i Haderslev Lærerkreds, 
hvor jeg efter bedste evne vil forsøge at forvalte medlemmernes penge og bidrage til kredsens 
daglige drift. 
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Kredsstyrelsesmedlemmer 

Der skal vælges 3 
 

 
 
 
Marianne Holler Kanstrup 
 
Jeg er AKT- , dansk- og klasselærer samt TR på Favrdalskolen. 
Jeg har siddet i Haderslev lærerkreds siden 2006, og er især optaget af arbejdet med 
arbejdsmiljø og personalepolitik samt pædagogiske forhold. 
Jeg sidder i kredsenes samarbejdende udvalg for arbejdsmiljø, samt i det pædagogiske 
udviklingsforum og i det kommunale fællesråd. Derudover arrangerer jeg i samarbejde 
med Birgitte diverse møder og kurser for kredsens TR´ere. 
 
Jeg vil bl.a. gerne arbejde videre for: 

- At inklusionsprocesser skal være både professionelle og forsvarlige, og ikke en 
trussel for læreres og elevers arbejdsmiljø. 

- Et ordentligt arbejdsmiljø for alle medlemmer, med balancering af arbejdsvilkår og 
krav/forventninger, som ikke giver stress og nedslidning. 

- At lærernes arbejdstidsaftale ikke presses på tiden 
- At kommunen påtager sig reelt ansvar for kvaliteten af folkeskolen, og indgår i 

reelle samarbejder med det fagpolitiske niveau 
- Socialt og fagligt fællesskab i foreningen, samt dialog blandt medlemmer og 

tillidsvalgte 
 
Kredsstyrelsesarbejdet kræver både tid, slid, engagement samt indsigt, hvis den 
fagpolitiske stemme skal gøre sig gældende, og jeg tror på at kommunens lærere fortsat 
har brug for en stærk og tydelig lokal fagforening, og vil glæde mig til at fortsætte arbejdet 
med ovenstående, derfor håber jeg at blive genvalgt. 
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Birgitte Kjøng 
 
Jeg er 51 år, underviser på Fællesskolen Hertug Hans- Hjortebro, hvor jeg er dansklærer i 
indskolingen. På Hertug Hans-matriklen 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. 
Derudover er René og jeg en del af Kursusforum Syd, der også dækker de sydjyske 
kredse, et arbejde, der fortrinsvis handler om at tilrettelægge kurser for alle 
tillidsrepræsentanterne, så de får mulighed for hele tiden at være i besiddelse af de 
nødvendige kompetencer til jobbet. 
I de forløbne 2 år har det været Skolereformen med alt, hvad den indebærer, der har fyldt 
meget af kredsarbejdet. For mig er det altafgørende, at forvaltning og politikere hele tiden 
bliver præsenteret for eksempler og konsekvenser af det, de tænker at beslutte, fra os, der 
arbejder på gulvet, vedvarende, stædigt og på trods ! 
 
-Vellykket inklusion kræver gennemtænkte løsninger, som IKKE er styret udelukkende af 
økonomisk kassetænkning 
- Kvalitet kræver veluddannede lærere 
- God undervisning leveres bedst af lærere, der har et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø 
- Vi skal holde fast i en ordentlig arbejdstidsaftale bygget op omkring pædagogisk kvalitet i 
stedet for et motto om mest mulig katedertid til lærerne. 
- Vi skal have en kredsstyrelse, der giver feedback til DLF, så Hovedstyrelsen ikke mister 
føling med lærerne ude på skolerne. 
Der ligger et stort arbejde forude for den kommende kredsstyrelse, det bliver ikke nemt, 
men jeg er klar til at fortsætte kampen, derfor genopstiller jeg. 
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Erik Gjødrik-Baumgarten 
 
Lærer og TR på Skolen ved Stadion 
 
Jeg stiller op til kredsstyrelsen. 
 
Jeg har været TR på Skolen ved Stadion i fire år, og været 1. suppleant til kredsstyrelsen 
de sidste to år. Her i gennem har jeg fået indblik i det politiske arbejde fagforeningen 
arbejder med. Dette finder jeg utroligt vigtigt og spændende. 
 
Jeg har fulgt arbejdet med Haderslevreformen tæt. Som udgangspunkt kan jeg se nogle 
fornuftige elementer i reformen, men jeg ser også mangel på fornuft i flere henseender. 
Denne ufornuft vil jeg kæmpe for at rette op på.  
F.eks. er en af krumtappene i reformen inklusionen af elever med særlige behov i 
normalklasserne. Denne manøvre ser jeg som meget ugennemtænkt. Min frygt er at det 
kommer til at koste gode lærere og elever i denne proces.  
Jeg vil arbejde for, at der er sammenhæng mellem de intentioner, der er i reformen, og de 
vilkår vi som lærer har at arbejde under. 
 
Strukturændringer, øget rummelighed og manglende efteruddannelse. Jeg tror at de 
ændringer vi kommer til at gennemgå over den næste årrække, vil presse det psykiske 
arbejdsmiljø med øgede sygemeldingerne m.m. til følge. Dette kan vi som fagforening 
kæmpe imod! Men det kræver at vi har en stæk og udadvendt fagforening, som deltager 
og præger udviklingen! 
 
Jeg vil gerne være med til at påvirke dette, og kæmpe for alle medlemmer i kreds 93. 
Derfor stiller jeg op. 
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Martin Liebermann 
 
 Jeg stiller op til valget som kredsstyrelsesmedlem. 
 
Jeg er lærer på Fællesskolen Hertug Hjortebro. 
 
Jeg har lyst til at være med til at forbedre forholdene for medlemmerne i Haderslev 
Lærerkreds. Især inden for sammenlægningen af fællesskoler og ungeunivers, samt 
udviklingen af den rummelige skole. 
Jeg vil gerne være med til stille skarpt på det arbejdsmiljømæssige område. Både fysisk 
og psykisk. 
Derudover har jeg en interesse i at udvikle det gode samspil mellem alle parter, så vores 
skoler og medlemmer har de bedste muligheder i disse tider, hvor der skal spares. Hjælpe 
til der, hvor de svære samtaler skal tages, så der er overblik til forventninger og 
virkelighed. 
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Anna-Pia Højlund 
 
Jeg opstiller som kredsstyrelsesmedlem.  
 
Jeg er 46 år og bor i Vojens med min familie. Jeg har været ansat på først 
Bregnbjergskolen og nu Lagoniskolen som børnehaveklasseleder siden 2003. 
Med den nye struktur i Haderslev kommune, synes jeg, det er vigtigt, at alle tre distrikter er 
repræsenteret i kredsstyrelsen.  
Haderslev reformen ser endvidere ud til at give mange udfordringer i den kommende tid. 
Blandt andet tror jeg, at fx skolesammenlægninger og inklusionsplanerne kan gøre vores 
arbejdssituation i folkeskolen i Haderslev betydeligt mere presset. Dette er blandt andet 
noget af det, jeg gerne vil arbejde med. Også videreuddannelses- og kursusmuligheder, 
synes jeg er vigtige, selvom kassen er mere end tom. I det hele taget har vores 
arbejdsmiljø min store interesse. 
 
 
 


