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Genopstiller til Kredsstyrelsen 

 

 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, fordi jeg vil være med til at præge den politiske debat og 

forsætte den retning som formandskabet og kredsstyrelse har sat i Aalborg Lærerforening i de 

seneste år. 

En stærk ALF bygger på en stærk Kredsstyrelse, hvor der er repræsentation fra alle 

medlemsgrupper store som mindre skoler, børnehaveklasseleder og mindre medlemsgrupper. Et 

bredt udsnit af medlemsskaren har betydning for de vinkler, der sættes i spil i debatterne, dialoger 

og den politik, der bliver arbejdet for og med. For mig er en forening med en bred diversitet og 

sammenhold, en stærk forening. For mig er det vigtigt, at der i kredsstyrelsen er en åben og ærlig 

dialog med plads til uenighed, men dog med loyalitet for beslutningerne. 

Alf skal være visionær ved at sætte retning både i det politiske arbejde og i forhandlinger. Jeg vil 

arbejde for, at ALF forbliver en forening med indflydelse og gerne STOR indflydelse på den 

udvikling og de tiltag, der bliver besluttet politisk og forvaltningsmæssigt. Vi skal være dem de 

andre gerne vil lege med, dem politikerne gerne vil lytte til, og tager alvorligt, for det er vigtigt for 

vores indflydelse. For mig er det vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje, hvor og hvordan vi har 

mest mulig indflydelse, både på den korte og lange bane.  Nogle gange er vejen lidt længere, men 

til gengæld er indflydelsen langt større på lang sigt. 

Jeg står på, at en stærk kredsstyrelse er tæt på medlemmerne, vi er i dialog, så vi har en finger på 

pulsen i forhold til det, der rør sig ude på de enkelte arbejdspladser. Det er vigtigt, at vi fortsætter 

den opsøgende linje fx lyttemøder, så kredsstyrelsen og formandskabet kan være politikskabende 

og indgå sagligt og kvalificeret i dialogerne med Børn og Unge. Ligeledes finder jeg ASPI særdeles 

betydningsfuld for muligheden for at sætte et bredere og dybere fokus på enkelt emner, og med 

den nye Børn og Unge bliver der helt sikkert emner, der skal sættes fokus på. 


