
  

 

KREDSSTYRELSESVALG 

 
På generalforsamlingen skal vælges: 
 
 a) Formand 
 
 b) 3 delegerede og 3 suppleanter for de delegerede. De 3 suppleanter  
  bliver samtidig medlem af kredsstyrelsen 
 
 c) Evt. valg i den/de kommuner, hvis den/de ved valget ikke   
 umiddelbart bliver repræsenteret i kredsstyrelsen. Fra den/disse  
 kommuner går medlemmerne afsides og vælger en kommune- 
 repræsentant for perioden. Den kandidat fra denne/disse kommuner,  
 som opnår det højeste stemmetal blandt kommunens kandidater, er valgt. 
 
 d) Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen 

                        Se de opstillede kandidater      

Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF Kreds 80  
Strandvejen 12,1. - 5800  Nyborg 
Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org – www.dlfkreds80.dk  

Kredsen har opfordret de kredsstyrelsesmedlemmer, som genopstiller, samt evt. 
øvrige kandidater til at give en kort beskrivelse af, hvad de anser som det vigtig-
ste at arbejde for i de kommende år. Her bringes indlæggene fra dem, som har 
ønsket at benytte sig af tilbuddet. 
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Jeg genopstiller til posten som Kredsformand. 
 
Vi står midt i en afgørende periode i forhold til lærernes arbejdsvilkår. 
Forhandlingerne om en centralt arbejdstidsaftale er ved at gå i gang, og vi 
håber på at der ligger en aftale klar til afstemning senest i maj måned. Ingen 
ved hvad indholdet bliver, men jeg føler mig overbevist om at kredsene får en 
nøglerolle i forhold til implementeringen af aftalen. 
 
Vi har en god og velfungerende lærerkreds. Vores niveau skal fastholdes og 
udvikles i takt med de forandringer, der sker omkring os. 
 
Jeg vil fortsat arbejde for, at Lærerkredsen: 
 
 Får større indflydelse på den kommunale drift af folkeskolen. 
 Indgår lokale arbejdstidsaftaler med kommunerne, som kan supplere en 

kommende central arbejdstidsaftale. 
 Sikrer at lærere og børnehaveklasseledere i vore kommuner har flere 

frihedsgrader, i stedet for at skulle underlægges styringsredskaber fra 
kommunal og statslig side. 

 Fortsat prioriterer højeste kvalitet i sagsbehandling og medlemshåndtering. 
 Bakker op om TR, AMR og faglig klub. 
 Søger alliancer med folkeskolens øvrige interessenter. 
 I sin ageren fremmer respekten for lærerfaget. 
 Også har fokus på de små medlemsgrupper. 
 Prioriterer samarbejdet med andre lærerkredse, og den øvrige fagbevægelse. 
 
 
Folkeskolens status som samfundsbærende institution er truet. Fri– og 
privatskolerne har kronede dage, særligt i Faaborg-Midtfyn og Nyborg 
kommuner. Vi må arbejde for, at Folkeskolen er det naturlige valg for alle 
familier. Dette sikres bedst ved, at rammerne for at udføre god undervisning er 
til stede.  

Peter Lund Andersen 
Kredsformand 
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Jeg har været lærer i 25 år, i kredsstyrelsen i 8 år, og de seneste 4 år været fæl-
lestillidsrepræsentant i Kerteminde Kommune. 
 
At være godt forankret i virkeligheden, giver indsigt i, hvor skoen trykker. 
Inklusionsdagsordnen og elever udfordret på skoleparathed sammen med alt for 
mange opgaver omkring undervisning, slider mere end nogensinde. Klasselæ-
reropgaven fylder, som den ikke tidligere har gjort. Disse arbejdsforhold er me-
get problematiske, når vi skal holde til et langt lærerliv, og jeg ser en øget tilbø-
jelighed til at vælge nedsat tid, for at holde til sit arbejdsliv. 
 
Lærernes vilkår for at levere god undervisning er fortsat det, som er mit primæ-
re udgangspunkt for det fagpolitiske arbejde. 
 
Mit udgangspunkt: Politikerne ved det, vi fortæller dem! 
 
I arbejdet dels i Hovedudvalget, i møder med økonomiudvalget, og til budgetse-
minarer med byrådspolitikerne, sørger jeg for at være en meget tydelig lærer-
stemme ind i besparelsesdagsordnen, der til stadighed er aktuel. Jeg deltager i 
alle fora, hvor jeg får adkomst til at tale med vores byrådspolitikere, vores sko-
lechef og vores direktører. 
 
Øvrige opgaver: 
 
 Afholdelse af TR-møder. Det er vigtigt at din TR har et solidt og trygt net-

værk 
 Hovedudvalgsopgaver, herunder udvalgsarbejde 
 Høringssvar til diverse udvalg 
 FTR-møder med skolechefen 
 Fælles MED-opgaver 
 Arbejde med det pædagogiske område i Lærerkredsen 
 Kredsmøder mm. 
 
 
 

 

Britt Bromark 
Medlem af kredsstyrelsen 
Medlem af pædagogisk udvalg i kredsen 
FTR—Kerteminde Kommune 
Lærer og TR på Kerteminde Byskole 
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Vivian Edelborg 
Næstformand 
FTR—Faaborg-Midtfyn Kommune 
Medlem af arbejdsmiljøudvalget i kredsen 
Kursusansvarlig 

Vi oplever dagligt, at vi ikke har tid nok til at løse vores opgaver. Derfor er det 
særdeles vigtigt, at der bliver set på opgaverne, som lærerne skal løse, og at 
disse prioriteres. 
 

Vi skal genoprette balancen i lærerens arbejde gennem strategisk arbejde. Der 
er langt flere opgaver, end det er muligt at nå. Det efterlader et lærerarbejde i 
ubalance. 
 

Som fagforening skal vi stå ved det professionelle i lærerarbejdet, men vi skal 
også gå efter løn og arbejdsvilkår , som svarer til det ansvar og de store opga-
ver, der tillægges vore medlemmer. Samtidig har vi et særligt ansvar over for 
de kolleger, som står svagest over for arbejdspres og arbejdsgiver. 
 
Vi skal fortsat påvirke skoledebatten i vore kommuner, til at handle om det 
gode arbejdsmiljø og trivsel i højere grad end målstyret undervisning. 
 
Vi har brug for de vigtige input fra den direkte kontakt med medlemmer på   
faglig klubmøder og medlemsmøder, og via de tillidsvalgtes indspark til 
kredsstyrelsens arbejde. 
 
 

Som medlem af kredsstyrelsen vil jeg arbejde for: 

 
 At vi målretter vores indsats lokalt for at give lærerne de bedst mulige     

vilkår 

 At vi får sat det gode arbejdsmiljø på dagsordenen på vore skoler 

 At vi sætter fokus på lærerens professionelle råderum 

 At vi er gode støtter for vore TR, AMR og Faglig Klub 

 
 

Jeg har været i kredsstyrelsen siden 2014 og finder opgaven og arbejdet utro-
ligt spændende, og stiller mig derfor gerne til rådighed for endnu en periode. 
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Gennem mit mangeårige medlemskab af kredsstyrelsen har jeg opnået en stor 
indsigt i det daglige arbejde på Kredskontoret. 
 
Derudover har jeg en bred viden om arbejdet i Hovedudvalg og koordinations-
udvalg, hvor jeg er med til at fremme lærernes synspunkter. Jeg har stort set 
deltaget i alle kommunale arbejdsgrupper i Nyborg, der beskæftiger sig med 
lærernes forhold. 
 
I mit arbejde i Lærernes Pension er jeg med til at fremme at der investeres etisk 
og grønt uden at give køb på at I får et godt afkast. 
 
Presset på lærere og børnehaveklasseledere er steget markant siden indførelsen 
af folkeskoleloven i 2014.  
 
Det mærker vi på Kredskontoret på den barske måde. Folk bliver syge af at gå 
på arbejde og i værste fald fører det til afskedigelse. Det er ikke i orden, og det 
skal der gøres noget ved. 
 
Med ”Ny-start” aftalen i den seneste overenskomst har DLF og KL fået en unik 
chance for at komme ud af det dødvande, der opstod i forbindelse med OK 13. 
 
Mit ønske for fremtiden og de kommende forhandlinger er en arbejdstidsaftale, 
der sikrer lærerne den fornødne forberedelsestid og tid på opgaven, så den en-
kelte lærer har et klart overblik over sin samlede opgave. 
 
Udover en aftale skal der også penge på bordet. Skolerne er sparet ind til be-
net.  
 
Det vil jeg gerne påvirke, så derfor håber jeg at få jeres støtte til en ny periode i 
kredsstyrelsen. 
 
 

 

Jane Vagner Pedersen 
Medlem af kredsstyrelsen siden 2002 
Kredskasserer 
FTR-Nyborg Kommune 
Medlem af pædagogisk udvalg i kredsen 
Medlem af Hovedudvalget og næstformand i Ko-
ordinationsgruppen for børn, skole, kultur og 
sundhed i Nyborg 
Valgt til Medlemsfora Vest Lærernes Pension  
Lærer på Danehofskolen 
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Opstiller til endnu en periode i kredsstyrelsen 
 
Jeg vil fortsat kæmpe for, at forvaltningen og politikere forstår, at inklusion ikke 
løses uden resurser, og at god undervisning kræver tid til planlægning og evalu-
ering. 
 
For mig at se, er der tre områder som påvirker os lærere meget, og som vores 
fagforening skal tage hånd om. 
 
Det drejer sig om: 
 
 Inklusion: Der er ingen tvivl om at inklusion fylder rigtig meget i læreres 

liv. Jeg vil arbejde for, at der fortsat er fokus på hvordan kommunerne lyk-
kes med det projekt. Det skal/kan ikke være den enkelte lærers projekt. 

 
 God undervisning: Forberedelse er afgørende for, at vi som lærere kan le-

vere undervisning af høj kvalitet. Derfor vil jeg arbejde for prioritering af    
undervisning af god kvalitet, fremfor mange timer og unødvendige opgaver. 

 
 Arbejdsmiljøet: Mange steder bliver det lærernes individuelle problem, at 

man står alene med meget tunge og komplekse opgaver som fx inklusions-
opgaven. 
Jeg vil arbejde for at ansvaret for arbejdsmiljøet bliver placeret hos vores 
arbejdsgiver. Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde. Også som   
lærer! 

 
Som underviser på TR-uddannelsen får jeg vigtige input fra tillidsrepræsentan-
ter i alle dele af landet. Det giver mig en særlig viden om hvordan vi som kreds 
kan støtte og hjælpe, både dem der arbejder i skolen og de af vores medlemmer 
der har andre arbejdspladser. Den viden jeg får som underviser vil jeg fortsat 
gerne bruge i kredsstyrelsesarbejdet til gavn for alle medlemmer. 
 
Jeg håber at se dig til generalforsamlingen! 

 Jeppe Dørup 
Medlem af kredsstyrelsen 
Pædagogisk ansvarlig i kredsen 
Underviser på TR-uddannelsen i Danmarks Lærerfor-
ening 
Lærer og TR på Nyborg Heldagsskole 
Medlem af HOU og koordinationsgruppen i Nyborg 
Kommune 
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Folkeskolen er en grundpille i vores demokratiske samfund. Det er her alle 
børn kan mødes. At være med til at forme fremtidens generationer var årsagen 
til at jeg selv blev lærer. Når rammerne er ordentlige er jobbet som folkeskole-
lærer fantastisk. Men verdens bedste job kan blive for hårdt. 
 
I de 8 år jeg har siddet i kredsstyrelsen har jeg især været optaget af lærernes 
arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø. Arbejdsmiljøet påvirker læ-
ringsmiljøet - og læringsmiljøet påvirker arbejdsmiljøet. Dårligt indeklima, 
støj i klasselokalerne samt vold og trusler udfordrer skolen for både store og 
små. Store klasser, for lidt tid til den enkelte elev og manglende tid til forbere-
delse påvirker vores arbejdsglæde samt elevernes faglige og sociale udvikling. 
 
 
Jeg vil derfor fortsat arbejde for at: 
 
 Arbejdsmiljøet og elevernes undervisningsmiljø tages seriøst på alle ni-

veauer 
 Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg, når et barn skal starte i 

skole 
 Lærerne sikres medindflydelse og medbestemmelse i deres arbejdsliv 
 Lærerkredsen fortsat leverer en god sagsbehandling 
 At lærerfagets omdømme styrkes i samfundet 
 
 
Problemer med stress, chikane, vold og trusler rammer den enkelte, men 
skal løses i fællesskab! 
 
Jeg vil forsat gerne være med til at løse de problemstillinger som udfordrer  
det gode lærerliv. 

Martin Stenmann 
Medlem af kredsstyrelsen 
Arbejdsmiljøansvarlig i kredsen 
Lærer på Birkhovedskolen 
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Efter mine første 2 år i kredsstyrelsen vælger jeg at stille op igen, med et bre-
dere indblik i og et bedre kendskab til kredsens arbejde. Samt et indblik i for-
eningens virke. 
 
At sidde med i helikopteren og være med til at kigge på vores folkeskole med 
vidvinkel er meget spændende. Arbejde for og med de vilkår der skal danne 
grundlag for vores daglige virke som lærer er højaktuelt og fra helikopteren 
altid relevant. 
 
At en god lærer er en lærer, der både har fagligheden i orden, men bestemt 
også har nogle personlige egenskaber, som gør, at den faglighed overhovedet 
kan sættes i spil, er ikke noget nyt. I et erhverv hvor man bringer så meget af 
sig selv i spil, er det ekstra vigtigt at der er et godt arbejdsmiljø hvor man tri-
ves i arbejdstøjet. Arbejdstøj har i vores erhverv, mange farver og udtryk -
præcis som de mennesker der bærer det. 
 
I arbejdsmiljøudvalget hvor jeg sidder, er der altid noget at kigge ind i.  
De sociale medier , medicinering af elever, samarbejdet mellem ledelse og til-
lidsvalgte, støj, indeklima, vold, trusler, chikane og arbejdsskader er nogle af 
de områder og emner vi har beskæftiget os med. Ikke at de områder så er par-
keret og udtømt, der vil løbende være nye vinkler ind i de forskellige opgaver 
og noget at tage fat på. Hvilket er en opgave jeg gerne er med til at løfte fort-
sat. 
 
 
Bliver jeg valgt ind i kredsstyrelsen, vil jeg arbejde for: 
 
 at DLF fortsat har fokus på, at klæde AMR på til deres hverv 
 at øge opmærksomheden på arbejdsmiljøet i folkeskolen 
 at vi fortsat søger at skabe sammenhæng mellem opgaver og ressourcer 
 at være med til at sikre gode arbejds– og lønvilkår 
 
 

Linda Egeberg 
Medlem af kredsstyrelsen 
Medlem af arbejdsmiljøudvalget i kredsen 
Lærer og AMR på Carl Nielsen skolen 
Privat er jeg mor til 4 og gift med børnenes far 
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Jeg føler, at jeg hver dag varetager et af de vigtigste erhverv i Danmark. Jeg er 
bevidst om, at jeg er vidne til og medspiller i elevernes dannelsesproces på de-
res vej til at blive kompetente mennesker, der kan handle i deres liv. 
 
Men jeg er også bevidst om, at denne proces alt for længe har været under 
pres.  
Den økonomiske bundlinje, meningsløse krav og lemfældigt udvalgte projek-
ter spænder ofte ben for de omstændigheder, der gavner den enkelte elev 
bedst. Kravene om bedre præstationer og højere karakterer giver os mindre og 
mindre mulighed for at lægge vægt på det hele menneske, hvor jeg som fag-
person sætter dagsordenen for, hvad der gavner mine elever. Og det gælder he-
le vejen gennem skolevæsenet lige fra tidlig start i børnehaveklasse til ad-
gangskrav og uddannelsesparathed til ungdomsuddannelserne. 
 
Jeg oplever, at friheden til valg af materialer og planlægningen af spændende 
og innovativ undervisning bliver undergravet, bl.a. fordi mange skoler beken-
der sig i stigende grad til digitale fagportaler, hvor de underlæggende tanker 
om ”træk et undervisningsforløb” bliver fremherskende. Læringsplatforme, 
projekter, test og meningsløse elevplaner er alt sammen noget, der sjældent op-
kvalificerer min og mine kollegers hverdag. 
 
Jeg tror, at tiden er moden til, at vi som faggruppe bliver lyttet til. Der er en 
gryende erkendelse af, at man ikke kan drive skole ved at udstede direktiver, 
lave lovgivning og målstyring og holde på sin ledelsesret og det gælder om at 
udnytte dette momentum.  
 
Jeg vil derfor arbejde for, at lærerne er en stærk og ligeværdig del af udviklin-
gen i fremtidens skole på alle niveauer. 
 
Lærerne er den vigtigste brik, når der skal laves god folkeskole, for det er os, 
der har forstand på undervisning og vi er børnenes stemme. 
 

Kirsten Fisker 
Lærer siden 1999 
Lærer på Vibeskolen afd. Ullerslev 
TR på Vibeskolen siden 2016 
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Pessimisterne 
er dog 
de reneste tåber. 
De tror  
på det modsatte af, 
hvad de håber 
 
Nej, de optimister 
som livet beror på 
er dem, som tør håbe 
på det, de tror på. 
 

 

Mit navn er Rikke Johansen. Jeg har gennem de sidste 3 år været ansat på Vi-
beskolen i Ullerslev.  
Tidligere har jeg været ansat i Odense og Slagelse. Jeg har været TR, AMR og 
har desuden gennem en 4. årig periode været styrelsesmedlem og kongresde-
legeret i Odense Lærerforening. 
Jeg betragter mig selv som optimist, selv om pessimismen indimellem tager 
over. Jeg tror på folkeskolen, og jeg tror på, at vi ved fælles indsats kan gøre 
en forskel. At vi sammen kan ændre og påvirke de ting vi med vores professi-
onelle dømmekraft finder forkerte. 
 

Og der er nok at tage fat på! Ud over den åbenlyse underfinansiering af folke-
skolen som vi mærker hver eneste dag, er vi som lærere også præget af en 
hverdag, der er styret af det, der kan måles og testes. En hverdag der i langt 
højere grad burde være præget og styret af folkeskolens formål, hvor åndsfri-
hed, ligeværd og demokrati står som centrale begreber. 
 

Hvis vi vil ændre på tingenes tilstand, er vi alle sammen nødt til at tro på, at 
vi ved fælles indsats kan gøre en forskel. Vi skal som forening skabe mere 
rum og tid til at vi kan lytte og bruge af hinandens erfaringer og oplevelser. 
Både internt på skolen, men også på tværs af skolerne. Derudover skal kom-
munikationen og dialogen i foreningen styrkes. Jeg henviser til mit forslag om 
sammenhængskraft, som er til afstemning ved generalforsamlingen. 
 

Jeg håber på jeres opbakning den 5. marts til generalforsamlingen. 

Rikke Johansen 

Lærer på Vibeskolen afd. Ullerslev 
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Arbejdet som TR brænder jeg for og derfor stiller jeg nu op til kredsstyrelsen. 
 
Jeg vil arbejde for at lærere og børneklasseledere kan lykkes med den vigtige 
opgave, vi har i skolen. At vi lykkes er en forudsætning for at eleverne lykkes. 
 
Desværre har jeg set en tendens, som jeg finder helt urimelig. Nemlig at flere 
og flere af vores kolleger søger om nedsat tid, da jobbet er blevet så krævende, 
at de ikke længere kan holde til at arbejde fuld tid. De ser sig nødsaget til at gå 
betydeligt ned i løn og pension for overhovedet at kunne være i folkeskolen. 
Det er slet ikke ok. 
 
Et lærerliv i balance kræver: 
 
TID til opgaverne. Ikke mindst TID til forberedelse og evaluering af den dag-
lige undervisning. TID til samarbejde, klasselæreropgaven og relevant efterud-
dannelse. 
 
Vellykket inklusion. Hurtige og forebyggende indsatser som sikrer et ordent-
ligt arbejdsmiljø for de ansatte og en god skolegang for ALLE børn. 
 
God skoleledelse på alle niveauer. 
 
 
I skal stemme på mig fordi: 
 Jeg vil samarbejdet og tror på, at det er vejen frem for de gode løsninger 
 Jeg fortæller klart og tydeligt andre, hvor jeg står 
 Jeg lytter og stiller konstruktive spørgsmål 
 Jeg tør tænke anderledes og stille de spørgsmål, som andre (måske) bræn-

der inde med 
 Jeg er grundig og ordentlig 
 Jeg bidrager med energi, humor og optimisme 

Anne Wilson Skibdal 
Lærer på Langeskov Skole siden 2004 
TR på Langeskov Skole afd. Pilen siden 2016 
Medlem af Fælles MED Unge og Skole i Kerte-
minde Kommune. 
Privat bor jeg i Nyborg med min mand og to 
teenagebørn 
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