
Erik Thykjær, Lærer og TR på Engesvang Skole, Ikast-Brande Kommune.  

Genopstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret.  
 

Kære lærere og børnehaveklasseledere i HLF 

Danmark har i den grad brug for en folkeskole i balance. Folkeskolen har brug for en bedre 

økonomisk ramme. Skolen og de ansatte har brug for den fortjente anerkendelse og respekt. 

Undervisningen skal have bedre vilkår. Det kommer ikke af sig selv. Der skal selv uanset om det 

bliver ja eller nej til arbejdstidsaftalen 1. september arbejdes hårdt og tålmodigt hen mod en 

politisk forståelse og et politisk ansvar for, at fejlslagen reform og mange års besparelser har mast 

Folkeskolen ud på kanten af afgrunden. Det er kun i kraft af, at vi ansatte vedholdende 

kompenserer og overarbejder, at vores skolesystem stadig lever.  

 

Efter 2 år i en stejl læringsproces som kredsstyrelsesmedlem og kongresdelegeret oplever jeg 

faktisk at være i stand til at gøre en forskel. Den indsigt og de relationer, som de seneste 2 års 

kredsarbejde har bygget ovenpå TR-funktion og mine 26 år i folkeskolen, giver mulighed for at 

overskue tingene og kommunikere og handle til gavn for hverdagen ude på skolerne. Gennem 

funktionen som FTR i Ikast-Brande og arbejdet som næstformand i sektor-MED og som FTR-

repræsentant i Hoved-MED, har jeg faktisk haft mulighed for at dagsordensætte og forfølge vigtige 

spørgsmål. Dette lykkedes med manges hjælp f.eks. i forhold til at justere de omfattende krav til 

brug af læringsplatforme og målstyringsfordringer til et niveau, som giver bedre mening for den 

enkelte lærer.  

 

Følgende er områder jeg fremover vil arbejde for bliver prioriteret i vores kommunale skoler: 

 Bedre vilkår for nyuddannede og nyansatte kolleger  

 Markant styrkelse af videre- og efteruddannelsen af lærere og børnehaveklasseledere 

 Sikring af den individuelle forberedelsestid  

 Generelt bedre balance mellem tid og opgaver  

 Tid på alle opgaver på opgaveoversigten 

 Styrkelse af klasselærerfunktionen 

 Øget respekt for og rum til den professionelle dømmekraft og styrkelse af den 

professionelle kapital  

 Mere ægte bottom-up og mindre virkelighedsfjern top-down konceptstyring  

 Større forældre/borgerengagement og mere lokal mediebevågenhed på 

folkeskoleområdet.  

 

Vi har i DLF vedtaget et stærkt folkeskoleideal, som viser hvad vi kan og vil med skolen. Det skal vi 

bruge maksimalt. 

 

 Vi stemmer lige nu om en central arbejdstidsaftale. Vi skal have etableret forpligtende 

samarbejde og indflydelse på alle niveauer..  

 

Jeg håber inderligt at blive genvalgt til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret og dermed i de 

næste år, fortsætte med til at arbejde for en endnu bedre aftale i vores svære lokale virkelighed.  

 

Vi ses til Generalforsamlingen… Venligst Erik Thykjær – Engesvang Skole 


