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Kære medlem 

Fredag den 16. marts kl. 16.00 afholder 
Aalborg Lærerforening sin ordinære gene-
ralforsamling. I år er det med valg til for-
eningens kredsstyrelse, samt valg af for-
mand og næstformand for de næste 2 år.

Kredsstyrelsen består af 9 personer; for-
mand, næstformand og 7 medlemmer.

Kredsstyrelsens vigtigste opgave er at be-
slutte Aalborg Lærerforenings politikker, 
samt være en del af DLF´s demokrati.  

Er du interesseret i at vide mere om arbejdet 
som politisk valgt, er du meget velkommen 
til at kontakte mig på telefon 26718121 eller 
på mail: klsi@dlf.org 

Bladet her udgør kredsstyrelsens skriftlige 
beretning, den foreløbige dagsorden, samt 
henvisning til regnskab for 2017. Det er sam-
tidig også et valgoplæg for de personer, der 
stiller op til kredsstyrelsen.  Det er dog fortsat 
muligt, at opstille til alle poster i kredsstyrel-
sen helt frem til generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning består af en række 
nedslag i det forgangne års politiske arbejde, 
og på generalforsamlingen vil den mundtlige 
beretning være en fremadskuende beretning.

I Danmarks Lærerforening, og især Aalborg 
Lærerforening, arbejder vi med at bringe de 
politisk valgte og politikken tættere på med-
lemmerne. Det er nødvendigt for at repræ-
sentere medlemmerne på bedste vis, og for 
at skabe en involverende og nærværende 

fagforening. Her er generalforsamlingen en 
mulighed. Sidste års debat på generalfor-
samlingen var en god oplevelse, og et klart 
eksempel på, at vi ikke altid er enige om po-
litikken og dagligdagens udfordringer. Det 
er sundt for foreningen.

Jeg håber, at du vil støtte op om general-
forsamlingen, så vi får en hyggelig aften 
på UCN med beretning, debat, spisning 
og efterfølgende hygge i kantinen og fre-
dagsbaren.

Aalborg den 22. januar 2018

Karsten Lynge Simonsen
Formand for Aalborg Lærerforening
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I 2018 forhandles ny overenskomst, men 
forberedelserne har allerede stået på i lang 
tid. Allerede i starten af april måned 2017 
sendte Danmarks Lærerforenings Hoved-
styrelse, deres bud på foreløbige krav til 
ny overenskomst ud til kredsene. Ud fra de 
foreløbige krav, besluttede Aalborg Lærer-
forening at foretage en medlemsundersø-
gelse. Medlemmerne fik i starten af maj til-
sendt et spørgeskema, hvor de blev bedt om 
at forholde sig til kravene. Undersøgelsen 
blev efterfulgt af et dialogmøde den 15. maj 
for ansatte på SOSU, og et medlemsmøde 
den 18. maj for kommunale og regionale 
ansatte om krav til OK-18.

På mødet for SOSU ansatte blev der prio-
riteret 3 krav, hvor en lønforbedring havde 
første prioritet, efterfulgt af et ønske om tid til 
forberedelse og seniordage. På det kommu-
nale og regionale medlemsmøde var første 
prioritet et ønske om generelle procentvise 
lønstigninger, der som minimum sikrer real-
lønnen, efterfulgt af videreførelse af regule-
ringsordningen. På en delt tredje plads kom 
ønskerne om forbedrede fraværsrettigheder, 
der skal modvirke nedslidningen i det længe-
re arbejdsliv, og aftalte rammer for arbejds-
tiden, der skal understøtte et professionelt 
lærerarbejde.  Ud fra de mange foreløbige 

OK-18 
– hvad sker der?

krav, der var til diskussion, var der særlig 
et, som medlemmerne havde delte hold-
ninger til på det kommunale og regionale 
område, nemlig Hovedstyrelsens forslag 
om påbegyndelse af en uddannelsesfond 
for undervisere på LC-overenskomster. Her 
var medlemmerne i Aalborg Lærerforening 
ikke enige i, at det var en god ide at bruge 
overenskomstmidler til en uddannelsesfond. 
Kravet om en uddannelsesfond blev også 
genstand for stor debat på DLF`s kongres 
i oktober, hvor forslaget blev frafaldet, og i 
stedet lavet om til et ”Periodeprojekt om ud-
dannelsesfond”, hvilket betyder, at der indtil 
næste overenskomst gennemføres et projekt, 
der skal afdække mulighederne for at opret-
te en uddannelsesfond, eller anden overens-
komstmæssig finansiering af efteruddannel-
se for undervisere på LC-overenskomster. Et 
andet opmærksomhedspunkt på kongres-
sen var begrebet ”normalisering”, som blev 
brugt i forbindelse med lovindgrebet i 2013.

Underviserorganisationerne har ikke ret-
tigheder, som modsvarer øvrige ansattes 
rettigheder på det kommunale arbejdsmar-
ked. Andre faglige organisationer har valgt, 
at støtte op om underviserorganisationerne 
ved den kommende overenskomstforhand-
ling.  

Forhandlingsfællesskabet og CFU, har 
sendt et brev til KL og Moderniseringsstyrel-
sen, hvor de skriver:  
”Det er derfor magtpåliggende for For-
handlingsfællesskabet og CFU at gøre det 
klart, at vi forventer, at KL og Modernise-
ringsstyrelsen optager reelle, frie og fair for-
handlinger med organisationerne på under-
visningsområdet med henblik på at kunne 
indgå en aftale om arbejdstid mv.” 

”Da arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt 
forhandlingsforløb på dette område bliver 
tillagt stor betydning af såvel CFU som For-
handlingsfællesskabet i forhold til at kunne 
indgå generelle forlig ved OK18, vil vi op-
fordre til, at forhandlingerne påbegyndes 
snarest muligt.” 

Efter en del diskussion af forhandlingssitu-
ationen, og hvad der kan forventes til de 
kommende overenskomstforhandlinger, 
blev kravene vedtaget af kongressen. Ef-
terfølgende er de sendt til KL, og tiden vil 
vise, om der bliver reelle forhandlinger af de 
fremsendt krav, og om fagbevægelsen står 
samlet, hvis det kommer til en konflikt.   

På vegne af kredsstyrelsen
Ulla Koch Sørensen og Jan Knærkegaard

I starten af 2017 var der stor fokus på den 
politiske debat, og beslutning omkring en 
ny visitationsmodel for specialområdet.

Aalborg Lærerforening satte fokus på om-
rådet bl.a. via foreningens Facebook side.

Aalborg Lærerforening var meget tydelig 
i høringssvaret til den nye visitationsmodel 
- anbefalingen var at droppe modellen, og 
lede efter årsagen til øget behov for spe-
cialpladser.

Efter høringsperioden sendte politikerne 
modellen på “værksted”, men med stor 

VISITATIONSMODELLEN
fokus på, at der manglede finansiering af 
området.

Aalborg Lærerforening satte emnet Inklu-
sion til debat blandt de lokale politikere. 
Der blev diskuteret inklusion og visitation, 
ved foreningens debataften om skolepoli-
tik med Clement Kjersgaard.

I starten af september besluttede skoleud-
valget, at modellen ikke skulle føres videre, 
men at det nye skoleudvalg pr. 1.1.18, skal 
tage stilling til en ny strategi for specialun-
dervisningen.

Til budgetforhandlingerne i september og 
oktober blev der vedtaget, at specialun-
dervisningsområdet får tilført 25 mio. kr. i 
2018 og 20 mio. kr. i 2019.

Kommissoriet for det pågående strategi-
arbejde behandles af det nye skoleudvalg 
i starten af 2018. 

Det forventes, at kommissoriets arbejde lø-
ber det meste af ´18, og at den politiske be-
slutning bliver med virkning fra august 2019.

På vegne af kredsstyrelsen
Lotte Dahl-Vedel



Velfærden er under pres. Ud fra den be-
tragtning er fagbevægelsen gået sammen 
i et landsdækkende initiativ mod den sti-
gende ulighed. I mange år har vi set, at 
uligheden stiger kraftigt. Politiske reformer 
svigter de svageste, og samtidig forlanges 
der til stadighed besparelser, effektivi-
seringer og stigende produktivitetskrav i 
den offentlige sektor. Når fagbevægelsen 
er gået sammen om et fælles initiativ, så 
er det med ønsket om at genoprette vel-
færden, og sige klart nej til en stigende 
ulighed i samfundet. De aktuelle planer 
om milliard store skattelettelser vil kun 
øge skævheden kraftigt i Danmark. De 
tillidsvalgte fra Aalborg Lærerforening 
deltog sammen med faglige organisati-
oner fra hele landet den 4. oktober 2017 
i et stormøde i Odense. Her var formålet 
at drøfte forskellige initiativer, der kunne 
bruges til at gøre politikerne opmærksom 
på, at der ønskes et samfund med plads 
og rummelighed til alle, ved at sætte fokus 
på fællesskabet og de danske værdier. 

I dagene op til stormødet blev der lanceret 
en fælles landsdækkende underskriftind-
samling under overskriften ’Stop besparel-
ser. Vi vælger velfærd’. Med underskriftind-
samlingen på www.danmarkforvelfaerd.
dk vil organisationerne vise, at vi ikke kan 

DANMARK FOR VELFÆRD
leve med fortsatte besparelser og ned-
skæringer på den fælles velfærd. Derfor 
er det vigtigt, at vi udviser solidaritet med 
de svageste i samfundet, og bakke op om 
kampagnen ved at skrive under. Med un-
derskriftsindsamlingen kan der sendes et 
tydeligt signal til politikerne om, at 
man skal stoppe de systematiske 
besparelser og forringelser, der 
undergraver vores fælles velfærd. 

Et fælles resultat fra stormødet 
den 4. oktober var, at mange af 
deltagerne i mødet efterfølgen-
de oprettede Facebook sider 
- for eksempel Aalborg for Vel-
færd- hvor forskellige initiativer 
blev slået op. Et andet resultat 
var, at der skulle laves fælles 
demonstrationer i en række 
byer landet over den 7. novem-
ber. I Aalborg blev der afholdt 
demonstration på John F. 
Kennedy Plads, hvor tre fag-
forbundsformænd/ kvinder, 
samt Borgmester Thomas 
Kastrup-Larsen holdt taler 
om den stigende ulighed og 
besparelser på velfærden. 
Kampen for de svageste i 
samfundet og besparelser 

på velfærden, er en kamp vi til stadighed 
skal kæmpe som faglige organisationer. 

På vegne af kredsstyrelsen

Ulla Koch Sørensen og 
Jan Knærkegaard

ØKONOMIEN 
I AALBORG LÆRERFORENING

Hvem er Aalborg/Nordjylland for velfærd?Vi er Danmark for Velfærd. Vi er for investeringer i det fælles Danmark. 
Imod nye milliardstore skattelettelser, mens der spares på velfærden. 
Vi ønsker bedre forhold for børn, unge, syge og ældre. Du kan finde 
os på både offentlige og private arbejdspladser. Vi vil værne om vores 
fælles velfærd og værdier.

John F. Kennedys Plads, Aalborgkl. 16.30-18.00

Velfærdens dag 7. november
Talere:  - Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg

- Kristian Gaardsøe, FOA Nordjylland- Mette Lyndgaard Pedersen, HK Nordjylland- Jytte Wester, Dansk Sygeplejeråd
Musik: - Axel Meilholm og Klaus Thrane

Aalborg
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Økonomien i Aalborg Lærerforening er baseret på vores medlemstal. På landsplan er antallet af medlemmer faldet igen-
nem en årrække på grund af færre stillinger.  Det varierer fra kreds, til kreds hvor stort faldet er. Vi har i Aalborg  
Lærerforening oplevet et fald i medlemstallet på 1,5% i forhold til samme tidspunkt  sidste år. 
Det betyder, at vi i kredsstyrelsen har fokus på medlemspotentialet ude på skolerne, 
så vi kan få flere med i vores faglige fællesskab.
 
Årsregnskabet for 2017 er endnu ikke afsluttet, men det endelige 
resultat vil blive fremlagt på generalforsamlingen sammen 
med budgetforslaget for 2019.

På vegne af kredsstyrelsen 
Ulla Koch Sørensen Kasserer 
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KOMMUNALVALG 2017
Det har været vigtigt for Aalborg Lærerfor-
ening at få sat den kommunale skolepolitik 
på dagsordenen til kommunalvalget, og 
der er ingen tvivl om, at det er et emne der 
har fyldt godt i debatten. 

Aalborg lærerforening var nogle af de før-
ste til at skyde kommunalvalget i gang. 
Allerede i maj arrangerede vi en stor de-
bat på Læreruddannelsen, med Clement 
Kjersgaard som ordstyrer. Dette arrange-
ment var velbesøgt både af politikere og 
publikum, og vi fik alle en god debat om 
folkeskolen i Aalborg kommune. Debattens 
centrale temaer var; Det Aalborgensiske 
skolesyn og Inklusionsindsatsen.  

Da kommunalvalget for alvor gik i gang, 
i efteråret, lavede kredsstyrelsen en række 

tiltag, der skulle sætte skolepolitikken på 
dagsordenen. 

Vi havde to vellykkede livestreaminger på 
facebook, hvor man kunne stille spørgsmål 
til politikerne. Det var den første gang vi 
prøvede denne form for debat, og vi var 
derfor meget spændte på, hvordan det vil-
le blive modtaget. Denne debatform gav 
mange mulighed for både at spørge, og 
kommentere på det politikerne sagde, hvil-
ket mange gjorde. 

Vi holdt også en samtalesalon i Folkekir-
kens Hus. Samtalesalonen var en ander-
ledes måde at få lærere, elever, forældre, 
politikere m.m. til at deltage i debatten om 
Aalborg kommunes skolevæsen og sam-
men prøve at blive klogere på, hvad det er 

for nogle udfordringer der er i skolevæsnet. 
Alle deltog med stort engagement og vi fik 
en spændende debat.  Stor tak til dem, som 
mødte op og deltog i debatten. 

Generelt har vi oplevet, at politikerne har 
haft stor lyst til at debattere skolepolitik, og 
har lyttet til de input og meninger der er 
kommet. Det har skabt nogle spændende 
debatter, og vi glæder os til et godt samar-
bejde med det nye skoleudvalg og byråd, 
hvor vi vil holde dem op deres udmeldinger 
og intentioner.  

På vegne af kredsstyrelsen 

Jesper Vejergang Christensen og 
Janus Christiansen  

DANSK SOM ANDETSPROG OG BASISUNDERVISNING
Aalborg byråd besluttede at nedlægge 
mod tageklasserne med virkning fra sko-
leåret 17/18. I stedet skulle alle nytilkomne 
børn starte i distriktsskolen, og efter vurde-
ring med supplerende basisundervisning en-
ten på et hold eller individuelt. 15 skoler skulle 
være kompetenceskoler med vejledning på 
DSA-området både på egen skole, og et 
antal tilknyttede skoler. 

I den nye model lå samtidig en stor bespa-
relse.

I perioden op til, og under den politiske be-
slutningsproces involverede Aalborg Lærer-
forening medlemmer i modtageklasserne, 
og på DSA området generelt, for at påvirke 
beslutningerne og den nye to-sprogsmodel. 
Aalborg Lærerforening afholdt lyttemøder, 
som medvirkede til at gøre kredsstyrelsen klo-
gere på problemstillingerne, både i forhold til 
nedlæggelse af modtageklasser, og imple-
mentering af den ny to-sprogsmodel med 
kompetenceskoler og tilknytningsskoler.

I forbindelse med beslutningen af den nye 
to-sprogsmodel besluttede byrådet også en 
evaluering og opfølgning.

Aalborg Lærerforening involverede derfor 
igen medlemmer, der til daglig arbejder med 
DSA. 

Lyttemødet blev afholdt d. 11. december 
2017, og mødet medvirkede til at pege på 
både styrker og udfordringerne i modellen, 
samt komme med input til forbedringer. 

Efter lyttemødet satte Aalborg Lærerfor-
ening DSA på dagsordenen i Afdelings-MED 
for Skoler i februar med konkrete spørgsmål, 
med henblik på at skabe fremadrettede for-
bedringer i arbejdet med to-sprogede børn.

Ligeledes sendte kredsstyrelsen et materia-
le til tillidsrepræsentanterne, som skulle an-
vendes på egen skole til drøftelser af DSA 

med relevante kolleger, med henblik på evt. 
at sætte det på dagsordenen i skolens eget 
MED-udvalg, eller til drøftelser med ledelsen.

Efter lyttemødet kan kredsstyrelsen også, 
med større kendskab og viden om proble-
matikker på DSA området, deltage aktivt og 
sagligt i den politiske debat (arbejdet pågår 
stadig).

På vegne af kredsstyrelsen
Lotte Dahl-Vedel og Johnny Nielsen
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KREDSKONTORET
Vi har nu endelig fået byggetilladelsen til vores ombygning 
af en del af Ryesgades gamle skole. Det forventes at vores 
nye kredskontor bliver klar til den 1. oktober.  Det har været 
en lang proces, men nu er der lys forude, og vi glæder os til 
at vi kan tage det færdige projekt i brug.  

Når indflytningen er vel overstået vil vi invitere medlemmer, 
samarbejdspartnere og venner af huset til åbent hus.

I september 2016 afholdt Aalborg Lærerforening, Aalborg 
stift og Skoleforvaltningen et fyraftensmøde omkring dannel-
se, hvor skolebestyrelserne på kommunens skoler var indbudt 
til foredrag og debat.

Samarbejdet mellem Aalborg Lærerforening og Aalborg Stift 
fortsatte efterfølgende, og vi er igang med planlægningen af 
endnu et fyraftensmøde om dannelse i skolen.

På planlægningsmøderne har vi haft mange filosofiske, pæ-
dagogiske og eksistentielle samtaler, om hvad det er vi skal 
med skolen, samt hvordan skolen og kirken i samarbejde kan 
være med til at påvirke dannelsesperspektivet, og menneske-
synet i vores samfund.

Kredsstyrelsen glæder sig over det gode samarbejde, og ser 
frem til et rigtig spændende arrangement senere på året, hvor 
bl.a. mobilafhængighed, sjælesorg og filosofi vil være på pro-
grammet.

På vegne af Kredsstyrelsen
Kristina Terpling og Ulla Koch Sørensen

Hvad skal vi med  
skolen i 2018?  
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Aalborg Kommunes Skoleforvaltning og 
Aalborg Lærerforening har siden 2013 ud-
arbejdet et Værdipapir hvert forår. Det er 
et samarbejds- og administrationspapir for 
Lov 409, som jo ikke er en arbejdstidsafta-
le. Siden da er det blevet udbygget lidt ad 
gangen. I dette skoleår har de tre største 
justeringer været øget fleksibilitet i arbejds-
tid og arbejdssted, et tilstræbt maksimalt 
undervisningstimetal på 790 klokketimer, 
samt en kickstart af arbejdet med Professi-
onel kapital.

Øget fleksibilitet har kørt fint på mange 
arbejdspladser, men i år ser det ud til, at vi 
har fået endnu flere med. Nu melder der sig 
så nye opmærksomhedspunkter i forhold til 

VÆRDIPAPIR
overblikket over den præsterede arbejdstid .
Det tilstræbte maksimale undervisningstime-
tal har flere årsager. Undervisningspresset er 
for højt for mange medlemmer, og vi erfa-
rer, at det halter med at luge ud i de øvrige 
opgaver på skolen. Vi vil gerne sætte gang i 
en proces, hvor skolerne bliver endnu bed-
re til at fjerne opgaver, som ikke prioriteres 
økonomisk mere. Samtidig er det dyrt for 
det samlede skolevæsen, at så mange lærere 
skal have udbetalt det høje undervisningstil-
læg – det koster et andet sted. Det maksima-
le undervisningstimetal på 790 klokketimer 
er et pejlemærke for, hvor meget en lærer 
på fuld tid, der ikke afholder 6. ferieuge, og 
som heller ikke er nydimitteret, kan undervise 
årligt.

Professionel kapital er en videreudvikling af So-
cial kapital. Den er beskrevet af Andy Hargrea-
ves og Michael Fullan som en gennemgriben-
de forandring af undervisning på alle skoler. 
Udviklingen går bl.a. på en øget opmærksom-
hed på den Menneskelige Kapital (dvs. den 
enkeltes talent, engagement, viden og færdig-
heder) og Beslutningskapitalen (dvs. erfaring, 
dømmekraft og håndtering af kompleksitet). Vi 
ser det ikke som et nyt quick fix på vores om-
råde, men som en langsigtet kulturforandring, 
der kan sætte fokus på at udvikle, værdsætte og 
udfordre lærerne. Samtidig kan den være med 
til at højne det psykiske arbejdsmiljø.

Karsten Lynge Simonsen
Formand

Aalborg Lærerforenings kredsstyrelse følger altid den politiske pro-
ces tæt, og deltager i debatten om det kommunale budget.

Rigtig mange af vores medlemmer er presset i dagligdagen, som 
en konsekvens af politiske prioriteringer. Som en konsekvens af fol-
keskolereformen underviser hver lærer i gennemsnit 3 lektioner mere 
end for år tilbage. Samtidig har de forrige budgetter i Aalborg 
Kommune sparet på den fagdelte undervisning. Derfor opleves der 
en forringet kvalitet, og et stigende arbejdspres, med problemer til 
følge for den faglige trivsel blandt elever, og det psykiske arbejds-
miljø blandt medarbejderne. Der er simpelthen for mange opgaver, 
og for lidt tid til forberedelse. Samtidig er der en stigning i udgifter 
til specialskoler og specialklasser pga. flere visiterede børn til spe-
cialtilbud.

Aalborg Lærerforening har arbejdet aktivt på mange fronter for at 
forbedre arbejdsforholdene, med et særligt fokus på, især den fag-
lige trivsel for elever, den fagdelte undervisning og medlemmernes 
arbejdsmiljø.

Da det endelige budget for 2018 (i praksis skoleåret 18/19) blev ved-
taget, var der afsat 25,5 millioner ekstra til specialskoler og special-
klasser, og 6,7 millioner til fagdelt undervisning. Der blev dog også 
vedtaget besparelser på 5 millioner til kompetenceudvikling i form 
af færre penge til kursusafgifter mv.

Samlet betyder budget 2018 cirka 40 betyder en tilgang af cirka 
40 lærerstillinger.

Kredsstyrelsen vil fortsat sætte fokus på udfordringerne på skolerne, 
da de ekstra midler til fagdelt undervisning kun giver mulighed for 
små forbedringer.

På kredsstyrelsens vegne
Johnny Nielsen og Karsten Lynge Simonsen (formand)

Kommunalt budget  
for skoler 

Som fagforening har vi brug for viden, både for at kvalificere 
debatten og for at få et indblik i, hvad der rør sig ude på arbejds-
pladserne. Det har været vigtigt for den siddende kredsstyrelse, 
både at invitere medlemmer ind, for at gøre os klogere, men 
også at vi kom ud og fulgte jer ude på skolerne. 

Arbejdet med den involverende fagforening har været et vigtigt 
emne for kredsstyrelsen, da det er med til at styrke vores for-
ening, når vi inddrager alle de mange medlemmer, der brænder 
for deres arbejde. Det styrker os når vi hører de gode ideer og 
betragtninger vores medlemmer har. Det gør os i stand til at ar-
bejde, både for medlemmerne, men også med medlemmerne, 
så vi sammen kan udvikle skolen. 

Skolebesøg    
I kredsstyrelsen har vi igen i år, prioriteret en del tid på at komme 
ud på skolebesøg. Skolebesøg har haft fokus på arbejdsglæde 
og de ting, der giver os, som lærere, glæde i hverdagen. Det er 
utroligt lærerigt for os at se, hvordan man tilrettelægger arbejdet 
på skolerne, for der er virkelig stor forskel på de enkelte skoler. 
Samtidigt er det også vigtigt for os, at snakke med medlemmer-
ne om deres arbejdsliv, for at blive klogere på det, der rør sig ude 
på skolerne, men også for at vi, som forening, ved hvor vi skal 
lægge vores fokus. 

Lyttemøder 
Vi har i Aalborg lærerforening virkelig haft succes med at afholde 
lyttemøder. Denne form for møder, hvor vi samler hverdagens 
eksperter giver os en masse god og vigtig viden og gør os i stand 
til at kvalificere debatten og være progressive i forhold til forvalt-
ningen. VI håber fortsat at medlemmerne, vil støtte op og hjælpe 
os med denne vigtige viden.  

På vegne af kredsstyrelsen
Jesper Vejergang Christensen og Janus Christiansen

Involverende  
fagforening 
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T I L  K R E D S S T Y R E L S E N 

KARSTEN 
LYNGE SIMONSEN

44 år,  
Lærer siden 2000
Nuværende 
formand
Genopstiller til 
formandsposten

Fortsat professionalisering af 
det fagpolitiske arbejde
Gennem de sidste to år har jeg elsket at står 
i spidsen for det fagpolitiske arbejde i vores 
stærke forening. Det ønsker jeg fortsat at 
gøre, da vi langt fra er færdig med det ar-
bejde, der startede for små to år siden. 

I et accelererende samfund, hvor der 
træffes et hav af hurtige beslutninger, 
som præger vores dagligdag, er det nød-
vendigt, at vi som fagforening fortsat ud-
bygger en professionel tilgang til det fag-
politiske arbejde. Vi skal stå klar med 
holdninger, viden, erfaringer og ideer al-
lerede før de efterspørges og øge vores 
påvirkningskraft gennem en samarbej-
dende rolle mellem arbejdsgiver og ar-
bejdstager. Det stiller nye krav til måden 
at arbejde på i den daglige drift på kreds-
kontoret men også i kredsstyrelsens politi-
ske arbejde.

Kredsstyrelsen skal i tættere kontakt med 
medlemmerne på arbejdspladserne, for 
her ligger der en guldgrube af netop vi-
den, holdninger, erfaringer og ideer. 
Samtidig skal vi have et kontinuerligt fo-
kus på vigtige aspekter af medlemmer-
nes arbejdsliv. Eksempelvis arbejdsmiljø-
et. Danmarks Lærerforening og Aalborg 
Lærerforening har i for lang tid forsømt 
at udvikle, styrke og vedligeholde kontak-

ten til arbejdsmiljørepræsentanterne men 
også forsømt den faglige opkvalificering 
af området. Det skal der rettes op på, og 
vi skal træffe nogle nødvendige priorite-
ringer for at lykkes med dette. 

Vi skal som fagforening stræbe efter at 
gøre den samme professionelle forskel for 
vores medlemmer, som de gør på ar-
bejdspladserne. Samtidig skal vi værne 
om vores profession, faglige selvforståel-
se og vores omdømme men også om soli-
dariteten og velfærden. Der er behov for 
at revitalisere de solidariske værdier og 
mane til fællesskab. Helt ud på den enkel-
te arbejdsplads men også bredt i fagbe-
vægelsen. Det ansvar skal vi også tage på 
os, og det er jeg klar til.

Karsten Lynge Simonsen

JAN KNÆRKEGAARD

Næstformand
Aalborg 
Lærerforening
Genopstiller som 
næstformand

En stærk organisation, der kan tale 
medlemmernes sag, er afgørende 
for at opnå politiske resultater
Jeg vil arbejde for, at vi er en stærk fælles 
fagforening, hvor solidariteten og sam-
menholdet er i højsædet. Vejen fra det 
enkelte medlem til kredsstyrelsen skal 
derfor være kort. Vi skal som kredsstyrelse 
arbejde tæt på medlemmerne, hvor vi ta-

ler med og ikke til medlemmerne. En pro-
ces vi er godt i gang med, når vi tager på 
skolebesøg og afholder lyttemøder, hvor 
vi drøfter skoleforhold. Dette mener jeg, 
at vi skal udbygge, så alle medlemmer 
oplever, at de har reel indflydelse, når der 
diskuteres forhold, der er af afgørende 
betydning for et godt arbejdsliv. 

Fokus på ressourcer og rammer
Kravene, der i dag stilles til lærerarbejdet, 
opleves af mange større end de ressourcer, 
der stilles til rådighed. At gøre eleverne så 
dygtige, som overhovedet muligt, har altid 
været lærernes fornemste opgave. Men det 
kan aldrig blive lærernes ansvar, om de nød-
vendige rammer og ressourcer er til stede. 

Når der laves omstruktureringer, bespa-
relser m.m. vil jeg arbejde for, at forvalt-
ning og politikere lever op til deres ansvar 
og foretager de nødvendige prioriterin-
ger, hvis eleverne fortsat skal lære mest 
muligt! Vi skal være en fagforening, der 
lyttes til og som kommer med konstrukti-
ve løsningsforslag, der ud fra de givne 
ressourcer sikrer gode rammer og ar-
bejdsvilkår for alle medlemmer.

Et sundt arbejdsmiljø
At man trives på sit arbejde betyder først 
og fremmest, at man ikke skal blive bela-
stet og syg af at gå på arbejde. Vi skal 
sikre, at der er gode forberedelsesmulig-
heder, mulighed for effektivt teamsamar-
bejde, gode fysiske rammer, samt gode 
betingelser for relevant efteruddannelse. 

Det kræver efter min mening, at vi styrker 
arbejdsmiljøindsatsen på alle niveauer i 
foreningen. 

Derfor finder jeg det vigtigt, at vi til en-
hver tid understøtter de tillidsvalgte med 

2018
KANDIDATER
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bl.a. sparring og relevante kurser, så vi 
derigennem styrker foreningens til-
lidsvalgte i deres arbejde til gavn for alle 
medlemmer og for et sundt arbejdsmiljø.     

Jan Knærkegaard

JANUS CHRISTIANSEN

Vaarst-Fjellerad 
Skole
Genopstiller til
kredsstyrelsen

Til dagligt er jeg lærer og TR på Gistrup 
skole afd. Fjellerad. Mit hjerte brænder for 
folkeskolen og vores forening. Jeg har sid-
det i kredsstyrelsen i de sidste 2 år og vi 
har nået meget. 

Jeg er stolt af, at vi har sat lærerne og fol-
keskolen på dagsorden i kommunalvalget 
og det arbejde vi har gjort for at forbedre 
Værdipapiret. 

Men der er steder hvor vi skal arbejde vi-
dere og blive bedre. 

Vores forening har brug for at alle med-
lemmer kan mærke deres forening. Dette 
kræver at kredsstyrelsen bruger den viden 
der er tilgængelig ude på skolerne og invi-
tere medlemmerne med ind i arbejdet. Vi 
skal åbne op for de medlemmer, der har 
ekspertviden og erfaringer, på de områ-
der vi arbejder med. Dette skal gøre os i 
stand til, endnu bedre, at skabe vores po-
litik, meninger og holdninger. 

Vi skal være gode til, at reagere på kom-
munens beslutninger med viden og ind-
sigt. Men vi skal også kunne agere, og 
sætte emner på den politiske dagsorden. 
Netop derfor er det vigtig, at kredsstyrel-
sen har en tæt kontakt til medlemmerne 
af foreningen. Det er vigtigt at kredssty-
relsen, stadig tager ud og besøger skoler-
ne, for at få snak på lærerværelserne, del-
tager i Faglig Klub osv. Vi skal vide, hvad 
der optager medlemmerne ellers kan vi 
ikke skabe ordentlige forandringer. 

Vi har en stor opgave i at sikre, at skolerne 
bruger de retningslinjer værdipapiret fore-
skriver. Derfor skal vi også være bedre til at 

indsamle og bruge alle de gode eksempler, 
der er rundt på skolerne. Vi skal videndele 
om de gode løsninger, ledere og medarbej-
dere har fundet, så vi kan skabe endnu 
bedre arbejdsvilkår for alle medlemmer og 
hjælpe der, hvor der er store problemer 
med at organisere arbejdet ordentligt.

Jeg tror også det er vigtigt at vi, i højere 
grad, søger det brede samarbejde med de 
andre fagforbund i den offentlige sektor. 
Vi skal lærer af de erfaringer vi har fået i 
”Danmark for velfærd” kampagnen og ved 
dette års overenskomstforhandlinger. Det 
nytter noget at stå sammen og det nytter 
når vi bakker hinanden op. VI skal bakke 
op om sammenhold, for at dæmme op for 
det pres der ligger på de offentlige ansatte. 

Vel mødt til generalforsamlingen!

Janus Christiansen

JOHNNY NIELSEN

Vejgaard 
Østre Skole
Genopstiller til
kredsstyrelsen

Politisk gennemslagskraft og 
medlemsinvolvering
Gode vilkår for lærere, børnehaveklasse-
ledere og øvrige medlemmer skal være en 
hjørnesten i Aalborg Lærerforenings ar-
bejde. Vi skal stadig give med- og mod-
spil og komme med vores bud på kon-
struktive løsninger i samarbejdet med 
politikere, skoleforvaltning og ledere.

To kerneord for mig er politisk gennem-
slagskraft og medlemsinvolvering. Gen-
nem medlemsinvolvering til f.eks. lyttemø-
der får kredsstyrelsen både viden og ideer, 
som medvirker til at give indflydelse på de 
politiske beslutninger. Det giver også mig 
en indsigt i de forskellige arbejdsforhold på 
skolerne at komme på skolebesøg. Jeg vil 
fortsat gerne være med til at udvikle kreds-
styrelsens medlemsinvolvering, så vi i end-
nu højere grad styrker sammenholdet og 
opnår gode resultater.

Succes og kvalitet i det daglige arbejde 
giver arbejdsglæde. Aalborg Lærerfor-

enings kredsstyrelse skal i min optik derfor 
sætte fokus på at opnå rigtige aftaler, 
som understøtter det gode arbejdsliv. 
Centralt i Danmarks Lærerforening skal 
der selvfølgelig kæmpes for en arbejds-
tidsaftale, men uanset hvad vi evt. opnår 
ved OK18, så vil der skulle arbejdes lokalt 
på gode forhold. Jeg vil fortsat sætte fo-
kus på forberedelse. Der er langt igen til 
en god aftale, men vi skal argumentere 
og kæmpe for en aftale med væsentlig 
bedre vilkår for alle.

Mange beslutninger træffes på den enkel-
te skole. For at lykkes med at fremme kva-
liteten og arbejdsglæden i vores arbejde 
skal tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-
repræsentanter hele tiden være i stand til 
at løfte den lokale indsats. Jeg mener der-
for, at Aalborg Lærerforening fortsat og i 
endnu højere grad skal prioritere at give 
medarbejderrepræsentanterne redskaber, 
sparring samt uddannelse. Jeg vil arbejde 
for, at medarbejderrepræsentanterne har 
ordentlige vilkår til at kunne varetage den 
vigtige indsats på skolerne.

Johnny Nielsen

TILDE GAMMELGAARD 
NIELSEN

Vejgaard Østre 
Skole  
Genopstiller til 
kredsstyrelsen

Jeg har følt mig privilegeret af mulighe-
den for at arbejde for forbedring af vores 
fælles arbejdsrelaterede udvikling og triv-
sel. Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, fordi 
jeg fortsat gerne vil forbedre arbejdsfor-
holdene for kollegaerne i kredsen. Som 
kredsstyrelsesmedlem og AMR er det psy-
kiske arbejdsmiljø en af mine mærkesager. 
Det er vigtigt, at der skabes de rammer og 
forhold, som er forudsætning for, at vi alle 
kan være glade for at gå på  arbejde og 
får mulighed for at løse vores opgaver på 
kvalificeret vis. Jeg mener, at dette er nog-
le af grundstenene for, at vi som lærere 
har mulighed for at opnå den værdifulde 
faglige tilfredsstillelse ved vores kerneop-
gaver i arbejdet med vores elever.

>>>
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Vi skal indgå i konstruktive forhandlinger 
med forvaltningen og politikerne om vo-
res løn- og arbejdsvilkår. Et samarbejde 
hvor det er vigtigt, at vi udviser forståelse 
for de til tider udfordrende rammebe-
stemmelser og samtidig står fast ved den 
uvurderlige værdi lærerprofessionen har 
for hele samfundet.

Jeg vil fortsat arbejde for, at der kommer 
større åbenhed omkring arbejdsvilkårene 
og mere gennemskuelighed i opgaveover-
sigten. Der skal være mulighed for, at no-
get kan fungere på én arbejdsplads uden 
at det partout skal implementeres på alle 
skoler. Der findes dog mange kvalificere-
de løsninger på skolerne, og det er for-
eningens opgave at bidrage til at disse 
udbredes. Vi skal fortsat handle på de 
værdifulde erfaringer, der ytres af TR/
AMR og medlemmerne.

I Aalborg Lærerforening har vi et unikt 
fællesskab. Vores medlemsprocent er høj. 
Vi har en stolt tradition for at stå sammen, 
både i gode og vanskelige tider. Vi skal 
værne om dette fællesskab og være soli-
dariske overfor hinanden og andre.

Jeg er engageret og håber på, at jeg fort-
sat vil få mulighed for at dedikere noget af 
dette engagement til at arbejde for frem-
adrettet beskyttelse og fortsat udvikling af 
de rammer og forhold, som skal danne 
fundament for medlemmernes faglige ud-
viklingsmuligheder og arbejdsglæde.

Tilde Gammelgaard Nielsen

CHRISTIAN 
KRAMER PEDERSEN

Kongerslev skole
Stiller op til
kredsstyrelsen

Mit navn er Christian Kramer Pedersen, 
jeg er 51 år og bor i Ulsted præstegård 
sammen med min kæreste Lisbeth.  Jeg er 
i høj grad et naturmenneske.

Jeg er lærer på Kongerslev skole, hvor jeg 
også er TR suppleant.

Jeg har har haft tillidshverv i DLF siden 
1996, og har været Forretningsudvalgs-
medlem i en kredsstyrelse i 12 år.

Jeg står for følgende som fagpolitiker.
•   Jeg er altid engageret i mine kollegers 

arbejdsforhold og velbefindende
•   DLFs politik skal komme nedefra; fra 

medlemmerne
•   Størst mulig medlemsinddragelse
•   En kredsstyrelse som viser sig så ofte 

som muligt på skolerne
•   Flest mulige centrale aftaler.
•   Aftaler om ensartet løn på alle skoler i 

Kommunen
•   Jeg repræsenterer alle medlemsgrupper
•   Engageret i samfundsdebatten 

Jeg ser frem til at arbejde for medlem-
merne i den kommende kredsstyrelse

Christian Kramer

ULLA KOCH SØRENSEN

Vester Mariendal 
Skole   
Genopstiller til 
kredsstyrelsen

Jeg vil meget gerne genopstille til Aal-
borg Lærerforenings kredsstyrelse. I skri-
vende stund knokles  der centralt med 
vores kommende overenskomst. Det er 
umuligt på nuværende tidspunkt, at vide 
hvilket resultat der kommer ud af for-
handlingerne.  Vi har i den grad brug for, 
at det munder ud i en ny start for samar-
bejdet mellem Danmarks Lærerforening 
og Kommunernes Landsforening.  Uan-
set udfaldet af overenskomstforhandlin-
gerne så skal den kommende kredsstyrel-
se fortsat arbejde med, at forbedre 
rammerne for den professionelle opga-
vevaretagelse med et godt fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 

Jeg har i den seneste valgperiode haft stor 
glæde af vores beslutning om at komme 

rundt på skolebesøg. Det giver både en god 
indsigt i medlemmernes vilkår og samtidig 
giver det inspiration til hvad vi som kredssty-
relse skal have fokus på når vi lokalt  
taler rammer og vilkår med politikere og 
forvaltning.  Det er essentielt for vores arbej-
de, at vi kommer tæt på vores medlemmer, 
så vi ikke kun mødes og snakker med hinan-
den når der er opstået problemer. Vi skal 
fortsætte med, at opsøge medlemmerne 
dels via skolebesøg, men også invitere os 
selv på faglig klub møder når der er mulig-
hed for det.

Lærerne er langt den største medlems-
gruppe i Aalborg Lærerforening, men jeg 
mener som børnehaveklasseleder, at det 
er en styrke for en kredsstyrelse hvis flere 
af medlemsgrupperne er repræsenterede 
i kredsstyrelsen.

Jeg har været kasserer i Aalborg Lærer-
forening siden den 1. april 2014. Det er 
vigtigt, at vi har en solid økonomi i Aal-
borg Lærerforening så vi fortsat kan sikre 
god sagsbehandling, opkvalificering af 
vores tillidsvalgte, medlemsarrangemen-
ter for blot at nævne nogle af de områder 
der skal være økonomi  grundlag til.

Kom og vær med til at præge debatten 
og udstikke kursen for en kommende 
kredsstyrelse. 
                                                                                                                                 

Ulla Koch Sørensen

KRISTINA TERPLING

Højvangskolen
Genopstiller til
kredsstyrelsen

Alle har ret til en arbejdsplads fyldt 
med god energi og arbejdsglæde!
Jeg genopstiller til Aalborg Lærerfor-
enings kredsstyrelse, fordi jeg fortsat ger-
ne vil være med til at sikre forbedrede vil-
kår for foreningens medlemmer. 

Jeg har haft en plads i kredsstyrelsen gen-
nem de sidste fire år, hvor jeg har bidra-
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get med holdninger, meninger og analy-
ser set ud fra den virkelighed jeg selv 
kommer fra i folkeskolen, samt ud fra de 
mange givende samtaler og møder, jeg 
har haft med TR’ere, medlemmer, politi-
kere, forældre, ledere m.fl. Jeg er på den 
baggrund meget motiveret for at tage en 
tørn mere. 

Som forening mener jeg, at vi skal blive 
endnu skarpere på at sikre, at alle med-
lemmers hverdag er præget af transpa-
rens, retfærdighed og reelle muligheder 
for at kunne lykkes med opgaven. Jeg 
ønsker, at vores medlemmer i Aalborg 
kommune, får lov til at arbejde endnu 
mere professionelt med deres opgaver. 
Topstyring, kontrol og begrænsede res-
sourcer spænder dagligt ben for den 
gode undervisning.

De kommende to år vil jeg gerne arbejde 
videre med følgende:

•   Inklusion – der skal flere ressourcer i 
klassen, og mere efteruddannelse til læ-
rerne.

•   Læringsplatforme - Min Uddannelse 
skal tilpasses, så det giver mening for 
alle brugere, og den skal være langt 
mere brugervenlig.

•   Fokus på formålsstyret undervisning, 
frem for målstyring gennem læringsmål.

•   Dannelsesdebatten skal holdes i hævd 
- hvad skal vi med skolen?

•   Transparens ift. løn, overarbejde og af-
spadsering – præcis opgørelse af ar-
bejdstiden.

•   Tiden til planlægning og forberedelse 
skal ikke bare være den tid, som er til-
overs når alt andet er klaret.

•   Ledelsesopgaver, som pålægges lære-
re: Vi skal blive bedre til at definere, 
hvornår en lærer er pålagt så meget le-
delsesarbejde, at selve lærerarbejdet 
træder i baggrunden. 

•   Værdipapir/lokalaftale - skal ikke være et 
dokument, som blot lægges i lederens 
skuffe. Det skal efterleves, og indholdet 
skal være så skarpt formuleret, at der ikke 
er tvivl om hvordan det skal efterleves.

Jeg håber på din stemme.

                                    Kristina Terpling

LOTTE DAHL-VEDEL

TR PPR Aalborg. 
Medlem af 
kredsstyrelsen 2013,
repræsenterer de 
mindre faggrupper. 

Som en del af at være en involverende 
fagforening er skolebesøgende en stor 
gevinst for kredsstyrelsesarbejdet. Det er 
en unik måde, at møde dig på, hvor jeg 
får mulighed for at få et indblik i din hver-
dag; hvad rør sig hos netop dig, hvad du 
er optaget af i dit arbejde. Det giver ind-
sigt i Jeres hverdag og arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljø er meget mere end love-pa-
ragraffer, og hvor skrivebord står. Jeg fin-
der vores arbejdsmiljø særdeles vigtigt for 
vores udførsel af vores fag, engagement, 
arbejdsglæde og trivsel. 

En ny undersøgelse viser, at hver 8. på ar-
bejdspladsen brokker sig. Det påvirker 
vores arbejdsmiljø langt mere end vi 
umiddelbart tror. Vi kan tale vores ar-
bejdsmiljø ned, men vi kan også tale det 
op. For at skabe et godt arbejdsmiljø skal 
vi turde se på os selv – se på vores kultur, 
og handle på det! Vi skal væk fra at have 
fokus på trivsel –det skaber ikke trivsel. 
Jeg har selv følt mig provokeret at det ud-
sagn, men det har sat gang i refleksioner-
ne omkring arbejdsmiljø. 

Et godt arbejdsmiljø – der ér ingen quick-
fix. Det er vigtigt, at vi rettet fokus på pro-
fessionel kapital, der måler tre dimensio-
ner: social kapital, human kapital og 
beslutningskapital. 

Jeg vil i den kommende kredsstyrelsespe-
riode rette et stort fokus mod professionel 
kapital. Det skal ikke bare være et begreb 
man taler om på skoleforvaltningen, i le-
delsen, men det skal ud og leve i praksis. 
Vi skal have styrket kvaliteten i vores ker-
neopgave, i en tillidsfuldt atmosfære, som 
derved vil smitte af på vores arbejdsmiljø; 
så hvis vi skal lykkes med at skabe os et 
godt arbejdsmiljø – er der ingen der kan 
trække fribilletter. VI ER HINANDENS 
ARBEJDSMILJØ. 

Jeg er af den overbevisning, at det er rele-
vant for os, at arbejde med professionel 
kapital både set i lyset at de udfordringer 
vi står i, men også i forhold til det para-
digmeskifte der er på vej. 

Lotte Dahl-Vedel

Så kontakt Aalborg Lærerforening på telefon 9813 6325 eller via e-mail 153@dlf.org

HVAD ER KREDSSTYRELSEN?Kredsstyrelsen udøver  foreningens politik. Den  træffer konkrete beslutninger  om foreningens arbejde.

Kunne du tænke dig at deltage i det 
fagpolitiske arbejde, så opfordrer Aalborg 
Lærerforening dig til at stille op til valg.Det er muligt at stille op helt frem til selve 

valghandlingen på generalforsamlingen.Vil du vide mere om arbejdet som politisk 
valgt eller kunne du tænke dig at stille op 
til kredsstyrelsen:

Kredsstyrelsen varetager 
medlemmernes tjenstlige,  

økonomiske og pædagogiske  
interesser, og den tilskynder  

til styrket sammenhold  
medlemmerne imellem.
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Generalforsamling 

Vi se
s de

n 1
6. m

art
s!

Aalborg Lærerforening – Kreds 153 i Danmarks Lærerforening 

indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 16. marts 2018, 

klokken 16.00 på UCN Aalborg, Læreruddannelsen, Mylius Erichsens Vej 131,  

9210 Aalborg SØ.

Foreløbig dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning

3.   Regnskab

4.   Indkomne forslag

5.   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af næste års kredskontingent

6.    Valg af kredsformand, næstformand, og syv øvrige kongresdelegerede,  

som samtidig er kredsstyrelsesmedlemmer, samt suppleanter for disse. 

7.   Eventuelt

Forslag under punkt 4 skal i sin fulde ordlyd være kredskontoret i hænde senest 

fredag den 2. marts 2018 kl. 12.00, enten på adressen Nyhavnsgade 9, st., 

9000 Aalborg eller på e-mail til 15
3@dlf.org 

Kandidatforsalg til punkt 6, som ønskes bekendtgjort med den endelige dagsor-

den, skal indsendes med samme frist.

Endelig dagsorden med bilag udsendes elektronisk til alle medlemmer. Den 

endelige dagsorden kan ligeledes ses på www.kreds153.dk senest én uge før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Tilmelding til sp
isning foretages hos tillid

srepræsentanten eller direkte til kreds-

kontoret senest onsdag den 7. marts 2018 kl. 12.00.


