
 
Jeg vil gerne tilkendegive et stort ønske om at genopstille til kredsstyrelsen. 
Jeg har i sidste periode haft mulighed for at arbejde mere målrettet med at 
bringe medlemmerne mere i spil i hovedstyrelsen. Det er dermed mit klare 
ønske fortsat at kunne bringe København tættere på Aalborg og Aalborg 
tættere på København. Jeg har også påtaget mig ASPI-rollen i sidste periode, 
og været glad for det ansvar, og de opgaver, der fulgte med denne. Det har 
jeg fortsat mod på. Jeg har altså masser af engagement, vilje og lyst til at 
fortsætte arbejdet.  
 

  
Jeg vil gerne kendes på at stå og være til rådighed. Ansvar forpligter. Jeg ønsker at være en aktiv 
fagpolitikker - både holdningsmæssigt og arbejdsmæssigt. Jeg sætter en ære i at stå til rådighed, og jeg 
finder det væsentligt, at medlemmer kan nå fagpolitikere direkte. Jeg bestræber mig derfor på at være 
synlig og tilgængelig. Jeg oplever at modtage beskeder og opkald direkte fra medlemmerne. For mig er alle 
spørgsmål/kommentarer relevante. De kvalificerer arbejdet, og derfor vil jeg fortsat være åben i min tilgang 
til medlemmer, og prioritere skolebesøg, når det giver mening. 
 

 
 
Det er vigtigt for mig at politikudvikling i foreningen lokalt, såvel som centralt, funderes på medlemmerne. 
Derfor ønsker jeg fortsat at kunne dagsordensætte og kvalificere hovedstyrelsens valg. Konkret via 
kredsstyrelsen og ved at være tæt på foreningens tillidsvalgte. Bl.a. via de fælles TR-møder samt 
gruppemøderne, hvor jeg i indeværende periode, har oplevet at få mange gode nuancer og 
virkelighedsnære erfaringer med. Men ligeledes via vores lyttemøder direkte med medlemmerne, hvor jeg 
oplever at få værdifulde nuancer med til de centrale beslutninger.  
 

 
Jeg sidder centralt i arbejdsmiljø- og organisationsudvalget, og der er, fortsat, en gammel AMR gemt i mig. 
Derfor finder jeg det afgørende at kunne bidrage og være tilgængelig for arbejdsmiljørepræsentanterne 
også. Jeg er stolt af at have medvirket til at opkvalificere dette arbejde lokalt, og det vil jeg fortsat arbejde 
for at videreudvikle. Særligt er der stor værdi i vores virtuelle møder med AMR’erne ift. aktuelle 
dagsordener. 
 
 
Jeg håber på din stemme, så jeg fortsat kan være en aktiv Aalborg stemme  
centralt, og en nærværende stemme lokalt. 
 
 
/Kristoffer Høyrup Sørensen  

Information: 

2012: Uddannet folkeskolelærer 

2013: Vestbjerg Skole 

2017: AMR Uddannelse 

2018: Kredsstyrelsesmedlem 

2018: TR Uddannelse 

2020: Hovedstyrelsesmedlem 

 


