
 

 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

VALG TIL KREDSSTYRELSEN 

Generalforsamling den 15.marts 2016 
på Hotel Søparken, Aabybro 



 

 

På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. 
marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter væ-
re valg til kredsstyrelsen. 
 
I dette hæfte kan du læse et indlæg fra hver af de 
kandidater, der på nuværende tidspunkt har tilken-
degivet, at de stiller op til dette valg. 
 
Du kan læse om de enkelte kandidater, og hvilke 
valg de stiller op til. 
 
  



 

 

Det var da, jeg som ung lærer blev kastet ud i en arbejdsnedlæggelse, min interesse 
for fagforeningsarbejdet blev vakt. Mit engagement fortsatte, og jeg blev valgt som 
tillidsrepræsentant på skolen og blev senere valgt som fællestillidsrepræsentant i 
kommunen. At stå sammen med andre og se ting lykkes har drevet mig, og efter ca. 
10 år med kredsstyrelsesarbejde, heraf de sidste 4 år som næstformand og kommu-
nerepræsentant, føler jeg mig efterhånden godt rustet til det ansvarsfulde, men ud-
fordrende og spændende job som kredsformand.  
 

Vi har i dag en velfungerende og troværdig kreds med en professionel sagsbehand-
ling. En kreds, der med stærkt forankring i de 2 kommuner, er med til at gøre en for-
skel i de skolepolitiske beslutninger gennem et vedholdende og seriøst politisk arbej-
de. Dette arbejde vil jeg gerne være med til at videreføre; men også udvikle i en tid, 
hvor forandringen i skolen går hurtigere, end den nogensinde før har gjort. Vi skal 
fortsat opnå resultater og indflydelse gennem sikre samarbejdsrelationer, der direkte 
eller indirekte kan medvirke til gode arbejdsvilkår for alle kredsens medlemmer, uan-
set om man er på PPR, UU eller en skole. Vi skal være den tydelige stemme, man øn-
sker at samarbejde med. 
 

Der er ingen tvivl om, at vi som fagpolitisk organisation står med nogle særdeles sto-
re udfordringer, der kræver et stærkt sammenhold blandt medlemmerne. Den nye 
folkeskolereform og en påtvunget ramme om vores arbejdstid i form af Lov 409 bety-
der, at vores arbejdsvilkår er forringet væsentligt, og det er derfor vigtigere end no-
gensinde, at tillidsvalgte både på skoleniveau og kredsniveau samarbejder om og 
medvirker til, at medlemmerne har et godt arbejdsliv. Vi skal bidrage konstruktivt 
med initiativer og løsningsforslag, så flest muligt får et velfungerende arbejdsliv. Der-
for vil jeg konstant arbejde for at forbedre de vilkår, som Lov 409 danner ramme om 
for på sigt at få en egentlig professionsbaseret aftale i hus.  
 

Kommunerne skal spare og det går hårdt ud over folkeskolen. Det mærkes tydeligt i 
det daglige arbejde på skolerne, hvor ressourcerne til stadighed bliver færre og fær-
re, mens kravene fra omverdenen bliver større og større. Hvis vi vil have indflydelse 
på vores arbejdsvilkår, kræver det, at fagforeningen i alle led til stadighed er proak-
tiv. Hvis det skal lykkes, skal lærernes dagsorden til alle tider være kredsens dagsor-
den. Det kræver en hurtig og effektiv kommunikation, der skaber sammenhængskraft 
mellem det enkelte medlem, kredsen og lærerforeningen centralt, og det vil jeg gerne 
stille mig i spidsen for. Medlemmerne er foreningen.  
 

Kommunalpolitikere har bedyret, at tiltag i forhold til inklusions- og integrationsopga-
ven ikke er en spareøvelse. Det mærker de lærere, der hver dag har ansvaret for at 
løfte denne opgave, ikke. Derfor skal kredsen til enhver tid arbejde for, at skolerne 
får ekstra ressourcer, så lærerne kan lykkes med opgaven. Jeg vil gerne huske politi-
kerne på, hvad de har lovet, så lærerne ikke hele tiden presses af nye vanskelige op-
gaver, der skal løses uden at tilføre ekstra midler. Lærerne har fortjent et trygt og 
godt arbejdsmiljø, og det vil jeg gerne sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne 
være med til at sikre. 
 
Med engagement og arbejdsomhed vil jeg gerne stille mig i spidsen for en kredssty-
relse, der til enhver tid målrettet vil arbejde for at skabe indflydelse og resultater, så 
den enkelte lærers arbejdsglæde øges. 
 

Kirsten Tranekær 

  Jeg stiller op til valg som:  
 Kredsformand. 



 

 

 
 

Jeg er lærer på Asaa Skole og har adskillige års undervisningserfaring på samtlige 
klassetrin fra 1. – 9. kl. Gennem hele mit lærerliv har jeg haft stor interesse for det 
fagpolitiske arbejde. De sidste 10 år har jeg været TR og har siddet i det lokale MED-
udvalg. Siden 2013  har jeg arbejdet i kredsstyrelsen og siddet i Fag-MED i Brønders-
lev Kommune.  
 
Arbejdet såvel i kredsstyrelsen som i det kommunale MED-system finder jeg både 
væsentligt og interessant. Der sker altid noget på det kommunale niveau,  og det er 
vigtigt, at vi i kredsstyrelsen får sat vores tydelige præg på beslutningerne.  
 
Det er vigtigt for mig, at varetage medlemmernes interesser i forhold til kommunen, 
folkeskolereformen og arbejdstidsloven. Jeg forventer, at der også fremover kommer 
store forandringer i medlemmernes arbejdsvilkår, hvilket betyder, at vi i kredsstyrel-
sen hele tiden skal være på forkant med udviklingen. Som kommunerepræsentant vil 
jeg være på mærkerne og være med til at sætte skolepolitikken på dagsordenen så-
vel politisk som i det kommunale MED-system.    
 
 
Jeg vil arbejde på: 
 

 at være en positiv, konstruktiv og troværdig samarbejdspartner i forhold til så-
vel kredsens medlemmer som forvaltning og politikere. 

 at skabe attraktive arbejdspladser for børnehaveklasseledere og lærere, så man 
som ansat vil kunne opleve en fornuftig balance mellem krav og ressourcer og 
dermed have mulighed for at lykkes med opgaven.  

 at tildeling af ressourcer svarer til intentionerne med folkeskoleloven både for 
normalundervisningen og specialundervisningen.  

 at arbejdsmiljø og trivsel vægtes særdeles højt, så vi ser en stigende arbejds-
glæde hos alle medlemmer og dermed en stigende trivsel og indlæring hos ele-
verne. 

 at sikre balance mellem arbejdslivet og familielivet. 

 at yde en god opbakning og service til TR på de forskellige undervisningssteder. 

 at være bindeled mellem TR, kredsstyrelsen og DLF. 

 

 

Bodil  Nørgaard Nielsen  

 
Jeg stiller op til valg som:  
Kommunerepræsentant i Brønderslev  
 



 

 

 
Indtil jeg for 2 år siden blev valgt til kommunerepræsentant, var jeg ansat på Thorup-
Klim skole. Her var jeg også TR gennem 21 år. 
 
Jeg har været kredsstyrelsesmedlem siden 2004 og kongresdelegeret siden 2008.  
Jeg har de seneste 2 år været fuldtidsfrikøbt, dels som fællestillidsrepræsentant og dels 
som kredsstyrelsesmedlem. Gennem disse hverv har jeg siddet i MED-udvalg på alle 
niveauer. 
 
Det har været spændende at kunne arbejde fuld tid for gode forhold for lærere og bør-
nehaveklasseledere. Dette arbejde synes jeg ikke, jeg er færdig med, og stiller derfor 
op til genvalg, både som kommunerepræsentant og som kongresdelegeret. 
 
Jeg vil gå ind i et positivt samarbejde med kommune/forvaltning, da jeg tror på, at det 
giver større indflydelse at være ”kritisk ven” end blot at være ”sur modstander”. 

Som kongresdelegeret kan jeg bringe synspunkter fra ”den almindelige lærer” med ind 
i lærerforeningens overordnede arbejde.  
 
Jeg mener, at vi er på vej, men ikke i mål med at den enkelte lærer og børnehaveklas-
seleder oplever, at kunne løse sine opgaver på en god og meningsfuld måde. 
 
Jeg vil bl.a. arbejde for, at  
 Der er tid til at løse alle opgaver på en god og ansvarlig måde. 
 Alle får en opgaveoversigt, der klart beskriver hvilke opgaver den enkelte forven-

tes at løse. 
 Alle får en årsopgørelse, hvoraf det tydeligt fremgår hvilke opgaver, der er løst, 

hvor meget man har arbejdet, og hvad man har fået diverse tillæg for. 
 Der er en vis fleksibilitet i arbejdstidens placering, og at det er lærerne og børne-

haveklasselederne, der overvejende selv tilrettelægger, hvornår tiden anvendes 
bedst. 

 Alle får den kompetenceudvikling, der er behov for, samt at der afsættes den nød-
vendige tid til dette. 

 Gode løn- og arbejdsforhold for alle gennem hele deres arbejdsliv. 
 Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
 Sammenhæng mellem arbejds- og fritidsliv. 
 At tillidsrepræsentanterne hele tiden er veluddannede og opdaterede, samt får 

hjælp og sparring fra kredsen. 
 

Bo Rogild-Jensen 

 
 

Jeg stiller op til valg som:  
Kommunerepræsentant i Jammerbugt  

 



 

 

 
 

 Jeg stiller op til valg som:   
 Kredsstyrelsesmedlem  

 
 
Jeg har været ansat på Øster Brønderslev Centralskole siden sept. 2014, og har det 

sidste års tid været TR-suppleant samt AMR. 

 

Før jeg kom til Øster Brønderslev, var jeg lærer på Tranum skole - senere Skovs-

gaard Tranum skole, hvor jeg var TR/TR-suppleant fra 2006 og frem til 2014. Derud-

over har jeg siddet i skolebestyrelsen siden 2004, og jeg har fungeret som AMR i pe-

rioden 2006-2010. 

 

Jeg har siddet i kredsstyrelsen siden 2014, og har i denne periode opnået et godt 

kendskab til, hvordan kredsstyrelsen 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 vil jeg bl.a. arbejde for:  

 

 At lærerne har tid og mulighed for at løse deres arbejdsopgaver på en tilfreds-

stillende måde 

 Et godt arbejdsmiljø - fysisk såvel som psykisk 

 At støtte den enkelte TR ude på skolerne /undervisningsstederne 

 At lærerne får den nødvendige efteruddannelse. 

 

Lasse Jørgensen 



 

 

 
 
 

 Jeg stiller op til valg som:  
 Kredsstyrelsesmedlem  

Søren Jacobsen  

 
 
 
Jeg arbejder til dagligt på Aabybro Skole, hvor jeg også er tillidsrepræsentant for 

skolens godt 80 lærere. Jeg stiller op til valg til kredsstyrelsen i Midtvendsyssels 

Lærerkreds, fordi jeg gerne vil indgå i kredsens arbejde for at forbedre vilkårene 

for alle jer mange lærere, der hver dag yder et stort og vigtigt stykke arbejde ude 

på skolerne.  

 

I øjeblikket har vi en situation, hvor lærerne er presset til det yderste. Mange ste-

der har lærerne 28-29 lektioner om ugen, og der er simpelthen alt for mange op-

gaver i forhold til mængden af tid og ressourcer. Det fører til mistrivsel og mang-

lende arbejdsglæde hos mange lærere. Det er en uholdbar situation, som vi på al-

le måder skal forsøge at ændre på.  

 

Derfor vil jeg arbejde for:  

 at vi får genoprettet balancen mellem opgaver og ressourcer. 

 at den enkelte lærer oplever størst mulig fleksibilitet og frihed, i forhold til 

opgaveløsning og arbejdstidens tilrettelæggelse. 

 at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø - psykisk og fysisk - for alle lærere. 

 at rammerne for vores arbejdsliv ude på skolerne (igen) bliver så gode, at 

arbejdsglæden og trivslen (igen) finder vej til lærerværelserne rundt om-

kring i kredsen. 

 

Disse ting kommer ikke af sig selv, men kræver en fælles indsats hvor kollegerne, 

gennem faglig klub, tillidsrepræsentanterne, AMR’erne og kredsstyrelsen, sammen 

arbejder for at vi hele tiden tager små skridt i den rigtige retning - både ude på 

skolerne og på kommunalt niveau.  

 



 

 


