
 

 

Kandidater 2018 
Kirsten Tranekær 
 
Stiller op som Kredsformand 
 
 
 
 
 
 

Gennem de sidste to år har jeg haft det ansvarsfulde, men udfordrende og spændende job som 
kredsformand. Jeg har gennem utallige møder med medlemmer, tillidsvalgte, ledere og politikere 
arbejdet for at forbedre vilkårene for vores medlemmer, og det har givet mig en enorm energi og lyst 
til at tage en tørn mere. 
 
Jeg har i den seneste valgperiode haft stor glæde af at komme rundt på skolerne på skolebesøg eller 
til faglige klubmøder. Det giver både en god indsigt i medlemmernes vilkår, og samtidig giver det in-
spiration til, hvad vi som kredsstyrelse skal holde fokus på, når vi taler rammer og vilkår med vores 
politikere og forvaltning. Medlemmernes dagsorden skal til alle tider være kredsens dagsorden, og 
det arbejde vil jeg gerne fortsætte og styrke yderligere. 
 
I en tid, hvor forandringer i samfundet går hurtigere end nogensinde før, skal vi hele tiden udbygge 
vores professionelle tilgang til det fagpolitiske arbejde. For at opnå indflydelse og resultater skal vi 
gennem gode samarbejdsrelationer proaktivt bidrage med vores viden, erfaringer og gode ideer. Vi 
skal være den tydelige stemme, man ønsker at samarbejde med, og det vil jeg gerne stille mig i spid-
sen for. 
 
Kommunerne skal spare og det går hårdt ud over vores arbejdspladser. Det mærkes tydeligt i det 
daglige arbejde, hvor ressourcerne til stadighed bliver færre og færre, mens kravene fra omverdenen 
bliver større og større. For at medlemmerne skal lykkes med opgaven, skal alle gennem gode aftaler 
sikres reelle muligheder for at arbejde professionelt med opgaverne. Topstyring, kontrol og begræn-
sede ressourcer spænder dagligt ben for den gode undervisning. Lærere drives af motivationen til at 
gøre en forskel for eleverne. Den motivation skal have bedre betingelser for at blomstre, så vi for 
alvor kan begynde at tale om arbejdsglæde. 
 
Politikerne har bedyret, at tiltag i forhold til inklusions- og integrationsopgaven ikke er en spareøvel-
se, men det mærker de lærere, UU-vejledere og PPR-medarbejdere, der hver dag har ansvaret for at 
løfte opgaven, ikke. Derfor vil jeg arbejde for, at skolerne får ressourcer, så inklusionsopgaven kan 
lykkes. Det gøres bedst ved, at det er fagprofessionelle lærere, der sammen varetager undervisnin-
gen, så vi kan få styrket kvaliteten i vores kerneopgave, og det vil smitte af på vores arbejdsmiljø. 
  
I Midtvendsyssel Lærerkreds har vi et godt fællesskab, og arbejdet med den involverende fagfor-
ening har været med til at styrke vores forening. Det styrker os, når vi inddrager medlemmer, der 
brænder for deres arbejde, uanset om det er lærere, bh.kl.-ledere, UU-vejledere eller PPR medarbej-
dere. Det fællesskab skal vi, sammen med vores tillidsvalgte, værne om og arbejde for at udbygge 
lokalt såvel som centralt, og det er jeg klar til. 

Kandidater 2018 



 

 

Bodil Nørgaard Nielsen 
 
Stiller op som Kommunerepræsentant i Brønderslev 
 
 
 
 
 
 

 

Jeg har gennem en lang årrække været lærer på Asaa Skole. Her har jeg undervist på alle klassetrin -
1. – 9. kl. Gennem de sidste 12 år har jeg været tillidsrepræsentant og siddet i det lokale MED-
udvalg. For 5 år siden blev jeg valgt ind i kredsstyrelsen, hvor jeg de sidste 2 år har været kommune-
repræsentant og næstformand i kredsstyrelsen. 
 
Arbejdet i såvel kredsstyrelsen som i det kommunale MED-system finder jeg både væsentligt og inte-
ressant.  Der sker altid noget på det kommunale niveau, og det er vigtigt, at vi i kredsstyrelsen får sat 
vores tydelige præg på beslutningerne.  
De sidste 5 år har jeg siddet i Fag-MED - Børn og Kultur, hvor jeg målrettet har arbejdet på at skabe 
indflydelse og resultater, så den enkelte lærers arbejdsglæde øges.  
 
De seneste to år har jeg desuden siddet i Hovedudvalget og blev for et år siden valgt til næstfor-
mand. En post som er meget betydningsfuld for alle ansatte i Brønderslev Kommune. Som næstfor-
mand sætter jeg sammen med kommunaldirektøren dagsordenen for møderne i Hovedudvalget. 
Dette giver en rigtig god mulighed for, at lærerne bliver hørt, da medarbejderne i Hovedudvalget i 
modsætning til lokal-MED har større indflydelse.  
 
Som næstformand i Hovedudvalget deltager jeg i en række udvalgsarbejder, hvor målet altid er at 
give medarbejderne de bedste vilkår. I øjeblikket arbejder jeg bl.a. med ”Dialog og samarbejdskultu-
ren i Brønderslev Kommune” – et område med plads til forbedring! 
 
I mit arbejde som kredsstyrelsesmedlem og kommunerepræsentant er det vigtigt at varetage med-
lemmernes interesser i forhold til arbejdsmiljø og arbejdstid. Den tætte medlemsinvolvering og kon-
takt til især TR-gruppen er altafgørende for at opnå resultater.  
 
Jeg vil derfor arbejde på:  
 At være en positiv, konstruktiv og troværdig samarbejdspartner i forhold til kredsens medlem-

mer, forvaltning og politikere.  
 
 At tildelingen af ressourcer svarer til intentionerne med folkeskoleloven for såvel normalun-

dervisningen som specialundervisningen, så inklusionen kan lykkes.  
 
 At skabe et professionelt råderum for medlemmerne, hvor den enkelte lærer gives frihed til at 

undervise og anvende ”MinUddannelse” og læringsmål, hvor det giver mening  
 
 At skabe attraktive arbejdspladser med et højt engagement og ejerskab, hvor medlemmerne 

kan lykkes med kerneopgaven, og eleverne oplever en stigende indlæring og trivsel. 
 
 At yde en god opbakning og service til TR og være bindeled mellem TR, kredsstyrelsen og DLF. 



 

 

 

Lars Schandorf Andreasen 
 
Stiller op som Kommunerepræsentant i Brønderslev  
 
 
 
 

Jeg arbejder til dagligt på Dronninglund Skole, hvor jeg underviser i overbygningen og 10. klasse. 
 
Jeg er valgt som tillidsrepræsentant i Dronninglund Skoledistrikt, som består af Asaa og Dron-
ninglund Skole. Før min tid som TR i Dronninglund har jeg erfaring med fagforeningsarbejdet som 
en del af repræsentantskabet i Frie Skolers Lærerforening, hvilket har givet mig en enorm fagpo-
litisk ballast.  
 
Gennem mit arbejde som TR i distriktet har jeg haft fokus på at få lavet nogle aftaler lokalt, som 
kan være med til at forbedre arbejdsvilkårene for lærere og børnehaveklasseledere. Dette arbej-
de kunne jeg godt tænke mig at løfte et niveau op og arbejde for, at de bedste aftaler på skoler-
ne kan blive til aftaler på kommunalt niveau, så de kommer alle til gode.  
 
Som person er mine styrkesider, at jeg er reflekterende, analyserende og vedholdende. Jeg tæn-
ker at bringe dette i spil, både i diskussioner på kredsen, i samarbejdet med skolerne og forvalt-
ningen og med henblik på at præge den politiske dagsorden i kommunerne. 
 
Folkeskolen er en institution under konstant forandring, hvor mange interessegrupper søger ind-
flydelse. Lærerne er eksperterne på gulvet, og vi skal i højere grad være med til at sætte dagsor-
denen og anerkendes for vores faglighed på området.  
 
Som en del af kredsstyrelsen vil jeg bl.a. arbejde på: 
 
 At lærere og børnehaveklasseledere får bedre arbejdsforhold, så de oplever, at de har mu-

lighed for at leve op til de krav, der bliver stillet. Hvis vi ikke kan få flere resurser til folke-
skolen, må vi kigge kritisk på de opgaver, der ligger ud over undervisningen, så vi kan få fri-
gjort tid til forberedelse. 

 
 At sætte fokus på trivsel og arbejdsmiljø, så vores skoler er attraktive arbejdspladser både 

for nuværende og kommende medarbejdere. 
 
 At være en god sparringspartner for kredsens tillidsvalgte, der kan støtte dem i det lokale 

TR-arbejde. 
 
 At blive en attraktiv samarbejdspartner for distrikterne, forvaltningen og politikerne da det 

er herigennem, at vi kan søge indflydelse og opnå resultater, til gode for vores medlem-
mer.  

 
 At være proaktiv på alle niveauer, så vi kan være med til at sætte dagsordenen på skoleom-

rådet.  



 

 

 
Charlotte Bogø Rasmussen 
 
Stiller op som Kommunerepræsentant i Jammerbugt 
 
 
 
 
 

Jeg er pt. lærer på 5. år på Skovsgård Tranum Skole og har de sidste 3 år fungeret som TR. 
Forinden var jeg ansat på Fjerritslev Skole i 10 år. 
 
Siden jeg læste på lærerseminariet, har jeg interesseret mig for det fagpolitiske, og jeg 
brænder for arbejdet med medlemmernes arbejdsliv - både ift. pædagogiske, økonomiske og 
tjenstlige interesser - samt den del af det fagpolitiske arbejde, som handler om at kunne 
virke for folkeskolens udvikling. Ydermere er jeg optaget af at styrke sammenholdet og 
fællesskabsfølelsen mellem medlemmerne, hvilket i disse “overenskomsttider” er mindst lige 
så vigtig som under OK13. Derfor ønsker jeg at blive en del af kredsstyrelsen. 
 
I arbejdet som kommunerepræsentant vil jeg kunne bidrage med et opdateret blik på 
arbejdet i Jammerbugtens folkeskoler og dermed være medlemmernes talerør til de lokale 
politikere, så vi fortsat får medlemmernes ønsker og udfordringer på de politiske 
dagsordener. Midtvendsyssel Lærerkreds skal, for mig at se, være en proaktiv, positiv og 
kritisk samarbejdende medspiller ind i vores kommuner og vedvarende sætte vores 
tydelige aftryk på de beslutninger, der berører vores områder (PPR, UU og skoler). 
 
Som kongresdelegeret vil jeg ligeledes kunne bidrage med det aktuelle blik på skolen og 
bringe medlemmernes stemme til foreningens overordnede arbejde. 
 
Jeg vil arbejde for: 
 at være en konstruktiv og troværdig sparringspartner i TR-gruppen, i kredsstyrelsen 

og i arbejdet med forvaltning og politikere. 
 at vi får skabt en professionsbaseret lokalaftale i begge kommuner, hvor 

rammen om forberedelsen er til stede. 
 at lærere og børnehaveklasseledere får mulighed for at løse de opgaver, de gives, på 

en ordentlig og forsvarlig måde. 
 at alle lærere får årsopgørelser, så vi sikrer, at alle får den rigtige løn - også for uforudsete 

opgaver. 
 at fleksibilitet kan give større arbejdsglæde og give det enkelte medlem bedre 

mulighed for at få arbejds- og familieliv til at balancere. 
 at mulighed for og tid til kompetenceudvikling prioriteres. 
 et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så en større arbejdsglæde hos medlemmerne 

kan medføre en bedre trivsel for alle i skolerne. 



 

 

Bo Rogild-Jensen 
 
Stiller op som Kommunerepræsentant i Jammerbugt 
 
 
 
 
 

”Kan en lærer være stolt?” spurgte jeg i et læserbrev i Nordjyske ved juletid. Og ja, det kan lærere 
og børnehaveklasseledere. De udfører alle et kæmpe arbejde til glæde for samfundet. Desværre 
gives der ikke altid de bedste muligheder for dette arbejde. Det vil jeg meget gerne være med til 
at ændre på.  
 
På samme måde kunne man spørge, om jeg kan være stolt af mit arbejde som kommune- og fæl-
lestillidsrepræsentant. For at opnå resultater, mener jeg, at det er nødvendigt med et godt og til-
lidsfuldt forhold til alle. Derfor er jeg glad for, at jeg i mine 21 år som TR og derefter i mit kredsar-
bejde altid har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde med alle de ledere, chefer og direktører, jeg 
har haft som med/modspillere.  
 
Et mantra for mig er, at arbejdet skal give mening, og det gør Meebook efter de flestes mening 
ikke. Derfor har jeg i diverse kommunale arbejdsgrupper og i MED-systemet gjort meget ud af at 
fremlægge lærernes frustrationer, og jeg har arbejdet for at få reduceret/fjernet de meget faste 
rammer og krav til antal læringsforløb, læringsmål og elevplaner.  Samtidig har jeg og kredsen og-
så drøftet det med både forvaltning og politikere, så de ikke kun får deres viden fra KL.  
 
Jeg har gennem de to sidste valgperioder, hvor jeg har været kommunerepræsentant og fællestil-
lidsrepræsentant, brugt mange timer i Fag-, Forvaltnings- og HovedMED, og har i den sidste perio-
de været næstformand i HovedMED. Disse poster giver mulighed for indflydelse bl.a. på de kom-
munale budgetter, idet vi sætter fokus på budgetternes konsekvenser for medarbejderne – her 
har jeg naturligvis altid lærernes arbejdsforhold for øje.  
 
For altid at kunne repræsentere medlemmernes synspunkter bedst muligt, er det særdeles vigtigt 
at have kontakt til lærerne. Denne kontakt har jeg bl.a., når jeg er på skolerne til f.eks. faglig-klub 
møder eller i andre sammenhænge. Men i det daglige er det især gennem TR, jeg bliver opdateret 
på, hvad der lige nu rører sig på skolerne eller på PPR og i UU. 
 
Jeg vil fortsætte kampen for gode arbejdsforhold for alle medlemmerne. For mig handler det om 

aftalte arbejdstidsregler med større frihed og fleksibilitet, så man kan tilrettelægge arbejdet hvor, 

hvornår og hvordan, det giver mest mening for den enkelte. Der skal også afsættes den nødvendi-

ge tid til forberedelse. Ligeledes skal vi bort fra test, dokumentation og målstyring, som ikke giver 

mening.  



 

 

Lasse Jørgensen 
 
Stiller op som Kredsstyrelsesmedlem i Brønderslev 
 
 
 
 
 
 

Jeg har været ansat på Øster Brønderslev Centralskole siden sept. 2014 og har siden 2015 væ-
ret AMR på stedet.  
 
Før jeg kom til Øster Brønderslev, var jeg lærer på Tranum skole - senere Skovsgaard Tranum 
skole, hvor jeg var TR/TR-suppleant fra 2006 og frem til 2014. Derudover har jeg siddet i skole-
bestyrelsen siden 2004, og jeg har fungeret som AMR i perioden 2006-2010. Jeg har siddet i 
kredsstyrelsen siden 2014 og har i denne periode opnået et godt kendskab til, hvordan kreds-
styrelsen og organisationen fungerer.  
 
Som TR og AMR har jeg erfaret, hvor vigtigt det er med et godt arbejdsmiljø, og hvor vigtigt det 
er at have en faglig organisation at læne sig op ad.  
 
Som kredsstyrelsesmedlem har jeg i den seneste valgperiode været med til at udvikle kredsens 
kommunikation på de sociale medier (fortrinsvis Facebook), og jeg mener, at det fortsat er en 
vigtig del af kredsstyrelsens arbejde, da det er en hurtig og effektiv måde at få udbredt vores 
budskaber til et stort publikum.  
 
Som kredsstyrelsesmedlem vil jeg bl.a. arbejde for:  
 
 At lærerne har tid og mulighed for at løse deres arbejdsopgaver på en tilfredsstillende 

måde  
 
 Et godt arbejdsmiljø - fysisk såvel som psykisk  
 
 At støtte den enkelte TR og AMR ude på skolerne /undervisningsstederne  
 
 At lærerne får den nødvendige efteruddannelse 
 
 At kredsen bliver endnu mere synlig på de sociale medier. 



 

 

 

Søren Jacobsen, Aabybro Skole 
 
Stiller op som Kredsstyrelsesmedlem i Jammerbugt 
 
 
 
 
 

 

Jeg blev i 2016 valgt ind i kredsstyrelsen i Midtvendsyssel Lærerkreds. De sidste to års arbejde i 
kredsstyrelsen har givet mig en god indsigt i det fagpolitiske arbejde, og den daglige indsats for at 
sikre de bedst mulige forhold for lærere, børnehaveklasseledere og øvrige medlemsgrupper. Det 
spændende og udfordrende arbejde har givet mig mod på mere, og derfor genopstiller jeg til 
kredsstyrelsen. 
 
Som arbejdsmiljøansvarlig i kredsen betyder arbejdsmiljøarbejdet, og kampen for at sikre et godt 
og trygt arbejdsmiljø, rigtig meget for mig. Et stort indsatsområde for mig og kredsen er, at vi skal 
styrke og intensivere samarbejdet med vores AMR´er ude på skolerne. Det er vigtigt, at vi som 
kreds støtter vores arbejdsmiljørepræsentanter og sikrer dem gode rammer og gode faglige 
værktøjer, så de har de bedst mulige forudsætninger for at hjælpe kollegaerne og sætte arbejds-
miljøet på dagsordenen lokalt på skolen. I løbet af foråret kommer vi rundt på skolerne og snak-
ker med AMR’erne om deres opgave, og hvordan vi kan støtte dem. Et spændende arbejde og en 
spændende opgave, som jeg også gerne fremadrettet vil være en del af. 
 
En anden vigtig sag er indsatsen for at forbedre forholdene lokalt. Jeg vil arbejde for, at vi i Jam-
merbugt Kommune kommer nærmere en lokalaftale, og at man også i Jammerbugt Kommune får 
øjnene op for mulighederne og de positive aspekter i at afkorte skoledagen. Vi er allerede i dialog 
med politikerne og oplever, at der måske blæser lidt mildere vinde efter KV 17. 
 
Jeg har erfaret i min første periode, at tingene ikke sker over natten. Det er derimod det lange 

seje træk og vedvarende bearbejdning af forvaltning, politikere, skoleledere osv., der skal til for 

at skabe positive forandringer. Det arbejde vil jeg rigtig gerne være en del af fremadrettet, fordi 

jeg håber og tror, at vi i kredsen, med en stædig og vedholdende indsats, kan medvirke til at ska-

be rammer, der sikrer trivsel og arbejdsglæde for dig og dine kolleger. 

 

 


