
 

 
 

26. januar 2016 
 

Kære medlemmer 

 

Først og fremmest godt nytår til jer alle. 

 

Det er nu tre år siden, jeg blev valgt som formand for Lærerkredsen. Jeg blev valgt først i 

marts, før lockouten, og forestillede mig egentlig, at når først konflikt og overenskomst var 

overstået, ville kreds og kommune vende tilbage til den gode ligeværdige samarbejdsrelati-

on, vi altid har haft, men det lavede arbejdstidsloven og folkeskolereformen helt om på. 

 

 Det viste sig ikke at være realiteten. Vi skal hele tiden være i offensiven, vi skal kæmpe os 

fra sag til sag uden mulighed for at opbygge den gode ligeværdige relation, vi havde tidli-

gere. Kommunerne søger ikke et kompromis og en win-win situation for begge parter. De 

er først og fremmest styret af økonomitænkning og opsat på at få mest muligt arbejde ud af 

folk.  

 

Det passer ikke til min profil at arbejde på den måde, så derfor har jeg valgt ikke at genop-

stille som kredsformand. I har brug for en formand nu, som er langt mere strategisk, pågå-

ende, insisterende og vedholdende end mig. 

 

Jeg har været rigtig glad for at være formand, og vi har da også opnået en hel del i min pe-

riode som formand: bl.a. lønaftaler i alle tre kommuner og et fælles forståelsespapir med 

Kerteminde Kommune indeholdende et undervisningsmaksimum og formindskelse af til-

stedeværelsen. Den første aftale på Fyn.  

 

Jeg er ikke træt af kredsarbejdet på nogen måde og stiller mig derfor også til rådighed som 

menigt kredsstyrelsesmedlem til generalforsamlingen. Jeg har gennem årene opbygget en 

viden, erfaring og personlig kontakt til rigtig mange mennesker, som jeg mener kredssty-

relsen og I vil have god gavn af. Jeg vil stadig gerne være med til at arbejde for det enkeltes 

medlems sag og kæmpe for, at folkeskolen får mulighed for at overleve som institution.  

 

Tak for jeres opbakning og tak for den tillid I har vist mig gennem mine tre år som for-

mand. 

 

Venlig hilsen 

Jane Vagner Pedersen 

Kredsformand 
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