
 

 

 Valgoplæg i forbindelse med opstilling til 

kredsstyrelsen – GF22 

Jeg stiller op til kredsstyrelsen, fordi jeg har lyst til at tage ansvar i 

Aalborg Lærerforening. Jeg tror på, at min deltagelse i 

kredsstyrelsen vil være til gavn for medlemmerne, og jeg stiller 

mig derfor til rådighed. I det følgende vil jeg udfolde mit 

kandidatur. 

Specialområdet 

I Aalborg kommune underviser mindst 325 lærere i 

specialområdet - fordelt på 2 specialskoler og 20 folkeskoler. 

Jeg mener, det er vigtigt, at denne medlemsgruppe oplever 

kompetent og praksisnær repræsentation i kredsstyrelsen. Jeg 

er selv specialklasselærer og er desuden TR for to forskellige 

specialafdelinger. På trods af lokalaftalens passage om 

specialområdet er megen forhandling fortsat overladt 

tillidsrepræsentanten, hvilket i praksis betyder store forskelle på 

de faktiske arbejdsvilkår for specialklasselærere i Aalborg, hvad 

angår undervisningstillæg og konfrontationstid. 

Vælger I mig til kredsstyrelsen, kan jeg bidrage konstruktivt til 

organiseringen af den nødvendige vidensdeling og sparring 

omkring specialområdet, i særdeleshed i forhold til de 

tillidsrepræsentanter, som ikke selv har baggrund i 

specialområdet. 

 

Undervisningsmængden 

Jeg har et svagt punkt for den gennemsnitlige lærer, der har 

som primært ønske at levere kvalitetsundervisning og har brug 

for, at vi som fagforening bidrager til rammer, der muliggør 

dette. Jeg finder det centralt, at vi fortsat har øje for, hvordan 

undervisningsmængden påvirker den enkelte lærers mulighed 

for at lykkes i sit arbejde. Det gode arbejdsliv er en kompleks 

størrelse, men skal vi som fagforening prioritere vores indsats, så 

mener jeg, at reduktion i undervisningsmængden er af 

afgørende betydning.  

Vælger I mig til kredsstyrelsen, vil jeg have øje for, hvordan vi til 

stadighed fastholder dagsordenen om sammenhæng mellem 

forberedelse og kvalitet. 

Strategi og kommunikation 

Vi skal søge indflydelse og medbestemmelse, fordi vores 

stemme kan kvalificere beslutninger, der vedrører lærernes 

arbejdsliv. Det er vigtigt, at man som lærer oplever 

meningsfuldhed. Til gengæld mener jeg, at fastholdelsen af 

medlemmer i fremtidens fagforening kommer til at afhænge 

mere af håndgribelige resultater end af DLFs holdning til 

eksempelvis Muhammedtegninger eller den grønne omstilling. 

Derfor skal vi internt i foreningen turde italesætte og drøfte, 

hvad vi ønsker at opnå på eksempelvis arbejdstidsområdet 

både på kort og længere sigt. Vores ønsker og drømme skal 

gennemsyre kommunikationen helt ud til det enkelte medlem, 

så resignationen holdes fra døren, og vi igen tør håbe på lysere 

tider.  
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BAGGRUND 

 TR på Gl. Lindholm 

Skole 2020- 

 Uddannet TR 2018 
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Lindholm Skole 
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