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Jeg genopstiller som kredsformand 

 
Medlemmer af Danmarks Lærerforening er forudsætningen og styrken i Danmarks 
folkeskoler og har en enormt vigtig rolle for elever, forældre og sammenhængskraften i 
samfundet. Det er foreningens fornemste opgave via central overenskomst at skabe en god 
ramme for arbejdet og dermed også sikre eleverne et skoletilbud af ordentlig kvalitet. Deres 
arbejdsmiljø er vores arbejdsmiljø.  
 
Lokalt har Kreds 16 en stor opgave i at få kommunens aktører til at forstå naturen af vores 
opgave og prioritere den højt nok. Derfor balancerer vi i kredsarbejdet imellem politisk 
påvirkning og samarbejde med administration, leder-, chef- og direktørniveau. Vi har et tæt 
samarbejde med hovedforeningens konsulenter og politikere og inddrager dem i det 
nødvendige omfang. 

 
Som underviser/vejleder/skolekonsulent forsøger vi hver dag at skabe kvalitet, 
sammenhængskraft og fællesskab i et samfund, der i stigende grad lovpriser 
individualisme og konstant efterspørger effektiviseringer. Derfor er det mere 
påtrængende end nogensinde, at vi demonstrerer styrke gennem sammenhold og 
solidaritet.  
Vi står på skuldrene af generationer, der bragte personlige ofre i kampen for forbedrede 
vilkår for løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension. Vi udfordres igen og igen, og opnåede 
privilegier er forsvundet og flere vil forsvinde, hvis vi ikke står sammen og kæmper for 
fælles sag, forbedrede arbejdsvilkår og tryghed i ansættelsen.  
 
Jeg har ambitioner på lærerstanden og alle øvrige medlemmers vegne. Det er os, der er 
fagprofessionelle og skal udstikke retning og bidrage med løsninger, som kan udføres i 
praksis. Det samme gælder de andre faggrupper i kommunen, som jeg har et tæt og godt 
samarbejde med. Et samarbejde der ligger i naturlig forlængelse af vores ”Vilje til 
Velfærd”-samarbejde og daglige samarbejde i medarbejderråd, hoved- og sektorudvalg.   
 
Jeg søger generalforsamlingens fortsatte støtte til mit formandskandidatur. 

51 år, læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2002 
Lærer på Torstorp Skole 2002 – 11   
og på Selsmoseskolen fra 2011 – 16  
TR 2006-08  
FU og arbejdsmiljøansvarlig 2008 - 18 
Kasserer 2011 -16 
Næstformand 2014 – 16  
Kredsformand 2016 –   
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Jeg genopstiller som FU-medlem og kongresdelegeret 

Jeg har i al min tid som lærer haft mulighed for at hjælpe både elever, kollegaer og forældre 
igennem en til tider tumultarisk folkeskole med mange indbyggede snuble- og trædesten. 
Selvom skole er noget vi (næsten) alle sammen har været igennem, er hverdagen overraskende 
foranderlig set herindefra. Navligt fordi de gode intentioner alt for tit brager sammen med 
realiteterne i form af svingende økonomi, uhensigtsmæssige ledelsesbeslutninger, 
udadreagerende elever, frustrerede voksne og manglende støtte. 
 
”Du kan tjene dine penge nemmere andetsteds” er et udsagn som sikkert har noget sandhed i sig, 
når det kommer til jobbet i Folkeskolen. Men jeg har heldigvis stadig svært ved at finde et mere 
meningsgivende arbejde.  Du bruger dig selv og gør noget godt for andre. Det er ikke altid nogen 
dans på roser, så derfor skal vi passe på hinanden.  
Selvom formålet med vores arbejde er meget ens, er den samlede gruppe af medlemmer og 
deres kompetencer meget forskelligartede, og det betyder tit meget for den enkeltes motivation 
og glæde ved arbejdet.  
Igennem de seneste mange år er kravene og forventningerne til vores samarbejde og fælles 
forberedelse kun gået i en retning. Det er sket samtidig med, at tiden er blevet indskrænket. Det 
er ikke gået helt gnidningsfrit alle steder og har uden tvivl bidraget til, at for mange har mistet 
troen på, at fremtiden for dem lå i skolen.  
 
Vi er forskellige og vi har evner og motivation indenfor forskellige områder, men det fælles 
formål, om at løfte og hjælpe eleverne, har vi dog til fælles. Tror vi på, at vores uddannelse og 
erfaringer giver os en særlig indsigt og viden i, hvad der skal prioriteres i skolen, er det 
afgørende at vi holder sammen. Der følger ikke længere nogen automatisk indflydelse med 
ansættelseskontrakten.  
 
Jeg føler mig privilegeret i forhold til at kunne bruge mine evner til gavn for medlemmerne i 
Kreds 16, og jeg håber, at I fortsat har tillid til mig og vil genvælge mig til forretningsudvalget. 

42 år – Uddannet 2004 fra Blaagaard seminarium.  
Lærer på Selsmoseskolen fra 2006 – 2020 
og på Ole Rømer-skolen fra 2020 – nu 
TR 2007 – 2016 på Selsmoseskolen.  
FU- medlem siden 2015. 
Kongresdelegeret siden 2016. 
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Jeg genopstiller som Kasserer og Næstformand 

Jeg genopstiller som kasserer fordi jeg fortsat gerne vil påtage mig opgaven og bidrage med 
mine kompetencer i arbejdet med Kreds 16s økonomi og jeg genopstiller som Næstformand, 
fordi jeg gerne vil bidrage med min viden og mit engagement i de udfordringer, vi som Kreds16 
stadig står overfor, samt fortsætte det arbejde jeg er en del af i DLF centralt ift. blandt andet 
implementeringen af A20.   

Jeg vil stadig være med til, at arbejde for, at vi som lærere igen kan få større indflydelse på vores 
eget arbejde, at arbejdsmiljøet og lærernes trivsel ikke bliver glemt i dialogen og 
forhandlingerne med arbejdsgiveren, at føre Kreds16 lønpolitik ud i livet, så lønnen ikke bliver 
afhængig af, hvilken fagfordeling læreren får af skolelederen, og at lærerne modtager 
opgaveoversigter der hænger sammen og svarer til virkeligheden. 

Der er fortsat brug for, at der arbejdes hårdt for at vi som lærere kan opnå indflydelse på vores 
arbejdssituation, især set i lyset af ”Fremtidens skole”. Vi skal tilbage til, at undervisning bliver 
didaktisk funderet og ud fra det vi som lærere ved der virker i forhold til netop vores 
elevgruppe. Så det er når det didaktisk giver mening, at vi som fagprofessionelle vælger at bruge 
projektarbejdsformen.  
 
Jeg genopstiller også, fordi jeg stadigvæk ønsker at tilbyde mine kræfter i arbejdet for: 

• at Kreds 16 til stadighed har fokus på medlemmernes arbejdsvilkår 

• at Kreds 16 fortsat markerer sig ved at gøre beslutningstagerne opmærksomme på muligheder 
og at anvise konkrete initiativer for at forbedre skolerne i et fælles kommunalt skolevæsen 

• at Kreds 16 kæmper for at beholde lærerstillinger på lærerhænder 

• at Kreds 16 er en naturlig medspiller i arbejdet med at vende det negative billede der ofte 
tegnes af skolerne i Høje-Taastrup Kommune 

• at Kreds 16 er i tæt dialog med medlemmerne bl.a. igennem faglig klub på skolerne og 
tillidsrepræsentanterne, og at Kreds 16 fortsat er en stærk, vedkommende fælles fagforening for 
alle medlemmerne 

Jeg håber, at Generalforsamlingen vil genvælge mig som Kreds 16s kasserer samt Næstformand 
og give mig lov til at være med de næste 2 år, hvor vi stadig står overfor nye opgaver og 
udfordringer.  
 

46 år – Uddannet 2001 fra Holbæk seminarium.  
Lærer på Fløng Skole 2001 –15 og  
Sengeløse Skole siden august 2015. 
AMR på Fløng Skole 2005 – 08.  
TR 2008 – 12 på Fløng Skole.  
FU- medlem siden 2012. 
Kasserer og næstformand siden 2016. 



Line Nykjær Larsen 
48 år – Uddannet fra Blaagaard seminarium i 2006.  
Lærer på Rønnevangsskolen 2006 til sammenlægning med Borgerskolen 
i 2012.  
Har været TR og en del af kredsstyrelsen siden 2014.  
 
Jeg opstiller som FU-medlem 
Jeg har 16 års erfaring som lærer, alle sammen i HTK. I de år har jeg 
prøvet lidt af hvert: skolenedlæggelse, skolesammenlægning, stor 
ombygning, den værste leder og den bedste leder. Jeg har været 
tillidsrepræsentant på Borgerskolen i 8 år, og har prøvet kræfter med en masse TRopgaver i den 
tid, både de meget spændende og de virkelig svære.  
Jeg håber at de erfaringer jeg har gjort mig, kan hjælpe de kolleger som er TR’er på skolerne, når 
de ringer til kredskontoret. 
 
Den tid har lært mig lidt mere diplomatisk og strategisk sans, og hvor vigtigt de personlige 
relationer er for et frugtbart samarbejde. Det er en stil jeg gerne vil fortsætte.  
 
Jeg er et passioneret menneske. Passionen - eller den grundlæggende harme min personlighed 
hviler på, hvis jeg må citere min lidt flabede mor - er min drivkraft og jeg har det svært med når 
der ikke bliver lyttet til os fagprofessionelle om det vi er eksperter i, nemlig skole og 
undervisning. Jeg holder mig ikke tilbage, hvis jeg har en mening om noget og jeg får en chance 
til at ytre den. De af jer, som var med på åbent medlemskursus har måske bemærket det.  
 
Jeg stiller op til FU, fordi jeg gerne vil arbejde endnu mere med det fagpolitiske. Jeg synes at 
mine år som Borgerskolens TR har bidraget til at udvikle og fastholde en god kultur, hvor 
medarbejderne har reel medindflydelse og inddrages i beslutninger, fordi ledelsen værdsætter 
deres input, og ikke fordi ”man skal eller bør”. Jeg vil gerne arbejde for at alle skolelederne 
begynder at tænke således. 
 
Jeg vil også gerne være med til at påvirke vores hovedforening lidt…jeg mener at DLF trænger til 
en lidt skarpere profil, der fokuserer mere på medlemmernes arbejdsvilkår og mindre på alt 
muligt andet. Vi i HTK har i hvert fald stort behov for at få hjælp til at få et ordentligt samarbejde 
med vores kommunale ledelse. 
 
Jeg har meget jeg skal lære, før jeg kan udfylde Alices gode sko, men jeg vil gøre mit bedste. Jeg 
ved at jeg lander i armene på et rigtig godt FU-team; Heidi, Casper og David. 
 Vælger I mig, får en repræsentant, der tør, som Ekstra Bladet sagde engang.  


