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Jeg vil arbejde for, at den kommende overenskomst 

bliver udmøntet på en måde, så lærerne vil få gode 

rammer for deres vigtigste arbejde – undervisningen af 

eleverne. Får vi konflikt eller forlig? Jeg er klar til 

begge dele.  

Der skal være gode arbejds- og lønforhold, efter- og 

videreuddannelsesmuligheder og personalepolitikker 

for lærerne i kommunen. 

 

Det skal være attraktivt at være lærer i kreds 54. Vi 

har et bekymrende stort antal lærere, der forlader sko-

lerne i Slagelse Kommune, problemer med at tiltrække 

uddannede lærere. Vi skal have analyseret årsagerne 

og gjort noget ved problemerne. 

 

- Arbejdet presses af inklusion, øgende dokumentati-

onskrav og alt for mange centralt besluttede indsats-

områder, hvor de ansatte har bekymrende lidt indfly-

delse. Vi skal have indflydelsen på såvel det daglige 

arbejde som det mere langsigtede tilbage.  

Jeg vil arbejde for, at vi fortsat har et fælles skolevæ-

sen i Slagelse kommune.  

- Slagelse Lærekreds skal fortsat være en uundværlig 

samarbejdspartner i forhold til kommunen.  

- Tæt kontakt til den enkelte skole. Her har tillidsre-

præsentanterne en vigtig rolle. Jeg vil i en kommende 

valgperiode prioritere at deltage i møder på skolerne, 

da jeg her har en god mulighed for også at have en  

dialog med medlemmerne.  

 - Endelig vil jeg arbejde for, at kredskontoret er en 

god arbejdsplads for de ansatte, hvor der laves reel og 

hurtig sagsbehandling for alle vore medlemmer, men 

hvor der også bliver lavet faglige og sociale arrange-

menter for medlemmerne, så kredskontoret – Lærernes 

Hus – bliver et sted, hvor man mødes. 

Jeg er: 

- Kredsformand og kongresdelegeret  

- Næstformand i Hoved MED 

- Kommunale udvalg: Sektor MED 

for skole, følgegruppe om lov 409, 

personalepolitik, kompetenceudvik-

ling 

- Kredsens udvalg: kommunikations-

udvalg, fagligt udvalg, arbejdsmiljø-

udvalg 

Per Toft Haugaard 
Jeg stiller op som formand 
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I mit arbejde for kredsen finder jeg det vigtigt: 

- At afstanden mellem det enkelte medlem og DLF ople-

ves kort. Den vigtigste person, i at det lykkes, er de til-

lidsvalgte, og i mit arbejde med tilrettelæggelse af mø-

derne og kurser for tillidsrepræsentanterne, vil jeg fortsat 

have fokus på faglighed, information og ordentlige ar-

bejdsvilkår. For hvis ikke TR har den fornødne viden og 

opbakning fra kredsen, er det ikke et nemt arbejde. I det 

sidste årstid har vi også haft fokus på Den Involverende 

Fagforening, hvor TR sammen med medlemmerne gør 

en væsentlig forskel. 

-At arbejdet med både skolelederne og skolechefen fort-

sat bliver konstruktivt og positivt, så vi sammen kan af-

tale så gode og rimelige arbejdsforhold for den enkelte, 

at det bliver en selvfølge at man kan lykkes med sit ar-

bejde. 

- At vi i SektorMED fortsat presser på, for at fokus bli-

ver på den gode arbejdsplads i forhold til det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø og i arbejdet med Social Kapital, 

som måske snarere skal hedde Professionel Kapital. Det 

er vigtigt, at vi sammen får defineret kerneopgaven, så 

alt det ”udenom” ikke overtager. 

- At vi ikke glemmer, hvor stor en opgave inklusion er 

for den enkelte medarbejder, her tænker jeg både på de 

lærere, der står ude i klasserne og på de ressourceperso-

ner, der hver dag arbejder for at støtte både den enkelte 

elev og den enkelte lærer. 

- At jeg som kongresdelegeret gør min indflydelse gæl-

dende på de månedlige møder med Thomas Andreassen, 

som er ”vores mand” i Hovedstyrelsen, for som jeg skrev 

øverst, er det vigtigt, at der er forbindelse hele vejen. 

Kort sagt – at Slagelse Lærerkreds er en stærk fagfor-

ening, der kæmper for gode og ordentlige arbejdsvilkår 

for alle! 

Jeg er: 

Lærer på Vemmelev Skole  

- Næstformand og kongresdelegeret 

- Næstformand i SektorMED for Skole 

- Kredsen: Sekretær, formand for organisa-

tionsudvalget, deltager i kommunikations-, 

fagligt og pædagogisk udvalg 

- Kommunale udvalg: Forhandlingsudvalg, 

Følgegruppe om Lov 409, Impact Counsil 

vedr. VL, Arbejdsgruppe vedr. kompeten-

ceudvikling 

Lisbet Rasmussen 
Jeg stiller op som delegeret og kredsstyrelsesmedlem 
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Et godt arbejdsmiljø og en høj grad af medarbejder-

indflydelse er kimen til en god folkeskole.  

Det burde være logik for burhøns, men så længe det 

ikke er det, er det vigtigt at have en stærk fagforening! 

- En fagforening der arbejder for at få indflydelse på 

de beslutninger, der tages politisk som i administratio-

nen. En fagforening der arbejder for arbejdsvilkår, 

som gør det muligt for medlemmerne at lykkes med 

deres arbejdsopgaver og være tilfredse. En fagforening 

der lytter til medlemmerne og kender til deres arbejds-

vilkår. 

Derfor genopstiller jeg som kredsstyrelsesmedlem for 

Kreds 54.  

Det har glædet mig hver gang jeg har set, at mine kol-

leger har følt sig hørt og set.  Vi skal i fællesskab have 

den størst mulige arbejdsglæde og de bedst mulige vil-

kår for vores virke.  

Jeg vil arbejde videre for, at vores arbejdsgivere for-

står og ser værdien i at møde deres personale med til-

lid og retfærdighed, så vi i fællesskab kan skabe et 

skolevæsen, hvor alle trives.   

Samtidig står målet for mig som styrelsesmedlem 

klart. - Jeg arbejder for, at der laves gode aftaler for 

alle DLF-medlemmer i kreds 54. Jeg arbejder for, at vi 

som forening får størst mulig indflydelse på de beslut-

ninger, der skal tages. Men den opgave kan jeg ikke 

løse alene. Den opgave kan kun løses, når Kredsstyrel-

sen har et tæt og tillidsfuldt samarbejde indbydes og 

med medlemmerne.  

Mit arbejde for medlemmerne i Slagelse Lærerkreds er 

først færdigt den dag, jeg kan se mine kolleger i Sla-

gelse Kommune sprudler af arbejdsglæde og virkelyst. 

Jeg er: 

- 41 år, lærer på Skælskør Skole 

- TR siden 2011 

- Kredsstyrelsesmedlem siden 2016 

og kongresdelegeret 

- Formand for pædagogisk udvalg 

- Udvalg: Arbejdsmiljø, kommunal-

valg og organisationsudvalg 

Stine Leschly Schultz 
Jeg stiller op som delegeret og kredsstyrelsesmedlem 
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Jeg er meget optaget af, at medlemmerne i kreds 54 

stadig har en aktiv kredsstyrelse, som gør sin indfly-

delse gældende opad i organisationen. 

Det er væsentligt, at lærerne og de mindre medlems-

grupper i Slagelse Kommune har så optimale mulighe-

der for at udføre deres arbejde med høj kvalitet som 

muligt. Der er stadig mange udfordringer at tage fat 

på. Vi skal have en lokal arbejdstidsaftale, fordi det 

giver bedst mening for alle parter, og vi skal gøre alt, 

hvad vi kan for at sikre tilstrækkelige midler til folke-

skoleområdet. Kun derigennem kan vi gøre Slagelse 

Kommune til en attraktiv arbejdsplads for os nuværen-

de ansatte og tiltrække den kvalificerede arbejdskraft, 

som kan bidrage til en positiv udvikling.  

Det er væsentligt, at kredsstyrelsen repræsenterer Sla-

gelse Kommunes Skolevæsen bredt. Vi har et mang-

foldigt skolevæsen med mange forskellige skoletilbud 

og med mange forskellige medlemsgrupper. Jeg me-

ner, at kredsstyrelsen skal varetage alle medlemmers 

interesser – uanset om de er ansat på en stor eller lille 

skole, som psykolog, vejleder, konsulent eller på spe-

cialområdet. 

Jeg er optaget af at skabe optimale forhold for vores 

medlemmer. Derfor følger jeg udviklingen omkring en 

ny ressourcetildeling tæt. Alle vores medlemmer skal 

have mulighed for at kunne levere et stykke arbejde, 

de kan være tilfredse med og stolte af. Vi skal kunne 

lykkes med opgaven! 

Jeg er: 

- Lærer på Flakkebjerg Skole 

- TR siden 2012 

- Kredsstyrelsesmedlem siden 2016 

- Kasserer 

- Formand for fagligt udvalg 

- Udvalg: Projektgruppe omkring 

ressourcetildelingsmodel, følgegrup-

pe lov 409, kommunikationsudvalg. 

Jacob Seersholm 
Jeg stiller op som delegeret og kredsstyrelsesmedlem 
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Jeg vil arbejde for: 

 

- At lærernes arbejdsmiljø forbedres, der skal 

handles på stress, vold og trusler, inklusion og 

trivsel. Der skal ske en forbedring af AMR’s vil-

kår på skolerne, der skal være en tæt dialog med 

politikere og embedsmænd om arbejdsmiljøet på 

skolerne.  

 

- En kortere skoledag, som skal give lærerne og 

skolerne mulighed for, at disponere over den tid 

der bruges til understøttende undervisning. Det 

skal være muligt at prioritere to-lærertimer, foræl-

dresamarbejde, elevsamtaler, kollegial sparring, 

vejledning etc.  

 

 - Et fleksibelt arbejdsliv for lærere. Konkret skal 

der være større mulighed for fleksibilitet, mini-

mum fem timer om ugen, hvad også vil betyde 

”hegn om” forberedelsestiden. Enkelte politikere 

har ”luftet” idéen om et maksimalt undervisnings-

timetal på 750 timer, hvilket jeg vil gøre alt for at 

forfølge. 

 

Jeg har gennem de sidste to år arbejdet for at styr-

ke samarbejdet omkring et bedre arbejdsmiljø, og 

vi har igennem Sektor-MED fået etableret et net-

værk for AMR. Ligeledes er det en mærkesag for 

mig, at kredsstyrelsen bliver synlig på skolerne. 

Kortere skoledag har været et af min indsatsområ-

der, i dag har halvdelen af skolerne indført kortere 

skoledag.  

Jeg er: 

- 41 år og lærer på Skælskør Skole 

- 10 års TR erfaring er nu AMR 

- Kredsstyrelsesmedlem siden 2016 

- Redaktør af MedlemsNyt 

- Formand for arbejdsmiljø- og kom-

munikationsudvalget 

Udvalg: Sektor MED for skole, 

AMR-netværket, pædagogisk udvalg 

Mai-Britt Andreasen 
Jeg stiller op som delegeret og kredsstyrelsesmedlem 
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Jeg vil arbejde for: 

- at Slagelse Kommunes lærere, gennem Kreds 54, 

får en god lokalaftale 

- en bred og varieret skolestruktur - med fair og 

gennemskuelige rammer 

- at skoledagene forkortes og evt. konverteres til 

støttetimer 

 -at der skabes bedre muligheder for, at flest muli-

ge typer af lærere kan se sig selv lykkes i lærer-

jobbet 

 

Så vi får: 

 et godt arbejdsmiljø 

 gode muligheder for rekruttering 

 gode muligheder for at løse vores kerneop-

gave bedst muligt 

 en kommune med en bredt forankret skole-

struktur og ordentlige forhold for alle skoler, 

lærere og elever, uanset størrelse og socio-

økonomiske forhold. 

 

Jeg har siden min start i 2001 undervist på en stør-

re skole, hvor jeg bl.a. har arbejdet for, at der skal 

være plads til at være lærer og elev på mange må-

der. 

 

Dette er noget jeg meget gerne vil arbejde videre 

med på kredsniveau. Arbejdsmiljøet og de forhold 

som vi arbejder under, er det, som jeg brænder 

for. Der skal være plads til alle i et respektfuldt 

samarbejde på Slagelse Kommunes skoler. 

Jeg er: 

- 42 år, lærer på Marievangsskolen. 

- Lærer, siden 2001 

- Tillidsrepræsentant, siden 2015 

- Arbejdsmiljørepræsentant, siden 

2005 

 

Klaus Kiaulen 
Jeg stiller op som kredsstyrelsesmedlem 
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Jeg stiller op fordi: 

Slagelse Kommune står igen overfor store økonomiske 

udfordringer, der igen presser skolernes økonomi, som 

igen går ud over lærernes arbejdstid og arbejdsopga-

ver. Kommunen vælger ensartede løsninger for alle, 

uden hensyntagen til den enkelte skoles udfordringer, 

det være sig med læringsplatforme, pædagogiske me-

toder, inklusion og fordelingsnøgler.  

Vi skal alle passe i den samme kasse, men det er bare 

ikke sådan virkeligheden ser ud. Jeg ønsker friheden 

tilbage til de enkelte skoler, de enkelte lærerteams og 

den enkelte lærer til at løse de opgaver, de står over 

for. Det kræver tid, tillid og muligheder. Hvad der vir-

ker på den ene skole, er ikke nødvendigvis det, der 

virker på den anden.  

For at lykkedes med dette, er det vigtigt med en stærk 

og alsidig kredsstyrelse, som er tæt forbundet med si-

ne medlemmer. Det skal være nemt for medlemmerne, 

at holde sig orienteret med kredsens arbejde, og blan-

de sig i debatten.  

Jeg vil derfor, hvis jeg bliver valgt have fokus på 

- Åbenhed og inddragelse af medlemmer i kredsarbej-

det. Fx udvikle på facebook platformen. 

- Metodefrihed i forhold til undervisnings- og lærings-

platforme.  

- Meebook skal tilpasses, så det giver mening i forhold 

til alle brugere. 

Jeg er: 

- 30 år og har været lærer siden 

2011 .  

- lærer i overbygningen og IT-

vejleder på  Skælskør Skole.  

Jeg har det sidste års tid arbejdet 

med IT-strategien på skolen, herun-

der brugen af Googles undervis-

ningstilbud som Classroom og Drev.  

Stine Tange Jørgensen 
Jeg stiller op som kredsstyrelsesmedlem 


