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Jeg er aktivt engageret i fagpolitisk 
arbejde og arbejder for Danmarks 
Lærerforeningsindflydelsepåud-
viklingen af folkeskolen og med-
lemmernesløn-ogarbejdsvilkår.

Jeg arbejder vedholdende, modigt 
ogerikkeligetilatslåafpinden.Jeg
 skaber relationer, involverer mig og 
gårtilarbejdetmedenfasttropå,at
detskallykkes.

Jegblevlæreri1989.Alleredeunder
studiet gik jeg ind i det fagpolitiske 
arbejde og er senere blevet valgt til 
tillidsrepræsentant, Kredsformand i 
 Frederikssund Lærerkreds, Formand for 
Kredssamarbejdet i Nordsjælland og 
til Danmarks Lærerforenings hoved-
styrelse, hvor jeg er næstformand i 
overenskomstudvalget.

Hvad vil jeg: 

En fælles fagforening 
Danmarks Lærerforening skal  udvikles 
idialogmedmedlemmerne.Jeg
 arbejder for en sammenhængende 
forening, hvor DLF centralt, kredsene 
ogtillidsrepræsentanternepåskolerne/
arbejdspladserne i fælleskab udvikler 
ogudmønterforeningenspolitik.Kuni
fællesskabkanviskaberesultater.

Enstærkfagforeningbyggerpåmed-
lemmernes engagement og deltagelse i 
det faglige arbejde samt tydelige fælles 
målogværdier.DanmarksLærerfor-
eningerallemedlemmersfagforening.

Folkeskolen for alle 
Jeg arbejder for en offentlig folkeskole 
foralle.Enfolkeskolehvorligestilling
og demokrati er bærende principper, 
og hvor alle elever har mulighed for at 
læreogudviklesig.Detkræverfokus
påligestillingiskolenogisamfundet.
Derfor har jeg sat mig i spidsen for, at 
dettearbejdeprioriteresiDLF.

Jeggårindfordenudelteenheds-
skole i et sammenhængende forløb 
og med klassens fællesskab som det 
bærendeprincip.Tydeligerammer
ogfokuspåformåletgiverroom
undervisningen og fører til færrest 
udskilteelever.Skolenbørudvikles
i et samarbejde mellem de fagprofes-
sionelle,forskningenogpolitikerne.
Derfor har jeg arbejdet aktivt med at 

Fælles fagforening – 
Respekt for lærerarbejdet

Hvem er jeg



fåformuleretforeningensfolkeskole-
ideal, som nu er en del af DLF´s fælles 
værdisæt.

Skolernes økonomi og arbejdstid 
Danmarks Lærerforening skal fortsat 
arbejde for en central  arbejdstidsaftale, 
der sikrer lærerne det professionelle 
råderumsamtdenarbejdsro,derer
nødvendig for at løse undervisnings-
opgaven.Kvalitetiundervisningen,
arbejdsforhold samt rekruttering og 
fastholdelseaflærerebørværeifokus.

Folkeskolens økonomi er udhulet, og 
lærerstillinger er nedlagt landet over 
helt ude af proportion med det svagt 
faldendeelevtal.Derskalsikresfinan-
siering af vores fælles folkeskole, som 
er et fundament for vores velstand, 
velfærdogdemokrati.Jegoplever,
at fagbevægelsen i Danmark rykker 
sammen og bakker op om samfundets 
bærendeinstitutionersomfolkeskolen.
Dettesamarbejdeviljegarbejdemål-
rettetforatstyrkeogudvikle.

Arbejdsmiljø  
Jeg arbejder for et sundt og sikkert 
arbejdsmiljøforalle.Detkræver,at
der er sammenhæng mellem krav 
ogressourcer–ogsånårdetgælder
inklusionsopgaven.Deterenarbejds-
giverforpligtelse at sikre dette, og vi 
måholdekommunernefastpåderes
ansvar.Altformangelæreremener,
at de hverken har rammerne eller den 
nødvendige viden i forhold til at løse 
dennevigtigeopgave.Detpresser
arbejdsmiljøetiengrad,såmed-
lemmermåopgivelærerjobbet.Dette
erheltuacceptabelt.

Løn og pension 
Vi skal fortsat tilstræbe et løn system, 
hvoralleløndeleforhandlescentralt.

Lærerarbejdetbyggerpåkollektiv
 opgaveløsning, og derfor skal 
lønprofilenogsåværekollektiv.

Overenskomstansattes pension skal 
sikre tryghed og høj levestandard og 
værdien af tjenestemandspensionen 
bevares.

Fagbevægelsen og det   
internationale arbejde 
Fagbevægelsen bør arbejde offensivt 
påatværneomvoresvelfærdssam-
fund samt fremme demokrati, lige-
stillingogenbæredygtigudvikling.
DLF skal arbejde for, at fagbevægelsen 
i Danmark danner fællesskaber, der 
stårstærktogharindflydelse.Skole-
politik og arbejdsmarkedspolitik 
udvikles internationalt - specielt i EU 
regi.DerforbørDLF’sinternationale
arbejdeprioriteres.Deterenfor-
udsætningforgodearbejdsvilkårog
højløn.

Jeg vil arbejde for:

• En stærk fagbevægelse, som i 
fællesskab skaber resultater

• Investeringer til folkeskolen – 
en samfundsbærende institution

• Investeringer i lærerstillinger

• En central professionsaftale, 
den bedste ramme om 
lærerarbejdet

• Et sundt og sikkert arbejdsmiljø

• Centrale og kollektive 
lønforhandlinger

• Respekten for lærernes arbejde
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