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Opstiller som næstformand og kongresdelegeret 

 

 

 

Jeg genopstiller som næstformand i HLF, fordi jeg rigtigt gerne vil fortsætte arbejdet med at skabe 

de bedst mulige vilkår for lærere og bh-klasseledere. 

 

De sidste år har bekræftet min opfattelse af, at det at være næstformand i HLF og 

hovedstyrelsesmedlem er en kombination, som styrker kredsen og derved også er til gavn for vores 

medlemmer. 

 

Især i de måneder, hvor der har været forhandlinger om en ny central arbejdstidsaftale, har den ”lige 

linje” mellem HLF og DLF været en fordel.  Jeg vurderer, at vi nu har et aftaleresultat, som er værd 

at sige ja til – og som lokalt kan styrke vores netop indgåede lokalaftale i Herning. Det er dog 

mindst lige så vigtigt, at den sikrer, at vi nu får væsentlig indflydelse på ressourceanvendelse og 

arbejdsvilkår i Ikast-Brande. 

 

I det kommende år vil arbejdet med at implementere lokalaftalen i Herning komme til at fylde en 

del. Jeg tror også på, at aftalen kan være afsæt for, at Ikast-Brande vil genoverveje fordelene ved en 

lokalaftale. 

 

I skrivende stund er afstemningen det, der fylder mest, men der er også andre forhold, som har 

betydning for vores arbejdsvilkår. Nationale test, elevplaner, læringsplatforme og ikke mindst 

inklusion er emner, som vi som lærerforening arbejder stenhårdt på at få indflydelse på.  Lærerens 

professionelle dømmekraft og råderum er afgørende for en god folkeskole og et godt lærerliv. Vi 

skal centralt og lokalt fortsætte arbejdet for at disse begreber fremmes. Vedholdende fagpolitisk 

arbejde har båret frugt, og i dag er der fokus på at fremme ovennævnte – også fra arbejdsgiversiden.  

Læringsmålsstyret undervisning er om ikke stendød, så i hvert fald væsentligt reduceret. 

 

Fra ministeriet oplever vi en langt større villighed end tidligere til at inddrage DLF i førnævnte 

udfordringer. Det mærker vi navnligt i Undervisningsudvalget, som er det udvalg i hovedstyrelsen, 

hvor jeg har sæde.   

 

Jeg ser det som min opgave at medvirke til, at de gode intentioner fra centralt hold også kanaliseres 

til det lokale led og medfører positive forandringer på den enkelte skole. Det er nemlig der, det skal 

kunne mærkes. 
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