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•  Ansat som lærer v. Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune siden 2013
•  Arbejdsmiljørepræsentant siden 2017
•  AKT-Vejleder, PPR Aalborg fra august 2016 til august 2018
•  Medlem af Aalborg Lærerforenings kredsstyrelse siden april 2018  
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Jeg stiller op til hovedstyrelsen,  fordi jeg vil kæmpe for:

en folkeskole med formål og 
fokus på dannelse 
Folkeskolen handler ikke om at 
konkurrere mod hverken andre 
skoler eller lande eller score højt på 
målstyringsparametre og positivisti-
ske tankegange omkring nationale 
og internationale standarder.

at mennesker aldrig må blive et 
middel, men altid skal være et 
mål i sig selv
Derfor skal mennesket komme først 
i politik. #menneskerførsystemer 

et stærkt Fællesskab i fagbe-
vægelsen, hvor vi stiller krav til 
hinanden 
Jeg ser fællesskabet som en 
styrke; ikke kun i DLF, men også de 
resterende relevante faggrupper. 
Jeg mener, vi skal spille hinanden 
gode i fagbevægelsen og præge 
hinanden lokalt og nationalt. Vi skal 
stille krav til hinanden, samtidigt 
med at vi som fagforening husker 
vores medlemmers behov.  

større fokus på opbakning i 
befolkningen 
Vi skal arbejde hen imod en større 
opbakning og forståelse for både 
vores arbejdsmiljø og elevernes  
undervisningsmiljø. Det lægger 
pres på politikerne, og derfor synes 
jeg, vi skal arbejde på en klar  
strategi for opbakningen.

at vi rykker tættere på virkelig-
heden og medlemmerne 
Vi skal være varsomme over for 
demokratisk underskud i forenin-
gen i den forstand, at ikke alle 
medlemmernes holdninger eller 
udfordringer kommer nok i spil. 
Jeg mener, vi skal have de rigtige 
inputs for at gå på talerstolen og 
tale medlemmernes sag. Derfor vil 
jeg gerne sætte erfaringerne fra 
virkeligheden i spil noget oftere i 
det politiske arbejde i foreningen. 
Med andre ord bestræbe mig på at 
bringe hovedstyrelsen tættere på 
virkeligheden.
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Jeg er lærer på Vestbjerg Skole i Aalborg Kommune. Det er 
jeg, fordi jeg tror på folkeskolen og fællesskaber. Jeg tror på 
elever frem for testresultater. Og jeg ved og tror på, at syste-
mer aldrig kan erstatte faglighed, erfaring og forståelse.
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