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Mette Brendstrup Laursen 
 

Jeg stiller op som formand  

og kongresdelegeret. 

 
 
 

 
- Lærer siden 2004 
 
- Tillidsrepræsentant gennem 11 år 
 
- STR på Kulsbjerg Skole 
 
- FTR i Vordingborg og næstformand i kredsen  
gennem de sidste fire år. 

  

 

 

 

Dette er mit tredje valgindlæg - det er altså tredje gang, at jeg opstiller, tredje gang jeg skal formidle, hvad 
jeg har på hjertet, og hvad jeg vil arbejde for i den næste periode, hvis jeg skulle være så heldig at blive 
genvalgt, for der er stadig masser at tage fat på. 
 

I de to forgange perioder har jeg skrevet, at jeg ville gøre en forskel for jeres arbejdsvilkår ude på skolerne, 
at jeg ville arbejde insisterende og vedholdende på at formidle jeres virkelighed og hverdag til politikere og 
forvaltning i begge kommuner.  
 

Jeg ville mindske afstanden og skabe sammenhæng mellem det, der foregår ude i klasserne og de rammer, 
der besluttes. At jeg ville arbejde for, at I fik den anerkendelse, I fortjener, ved korrekt løn, gennem både et 
godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor de krav, der stilles, også kan honoreres. Hvor man ikke skal gå på 
arbejde med en frygt eller en risiko for at blive syg i forsøget på at lykkes med sine opgaver, i et forsøg på at 
være de fagprofessionelle, vi har uddannet os til at være.  
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Det er os, der ved noget om at lave god undervisning til alle børn, så det er os, der skal lyttes til.  
Med de rekrutteringsvanskeligheder begge vores kommuner har - bør viljen til at lytte og fastholde sine 
medarbejdere være ganske stor. 

 

Jeg har gjort, som jeg lovede. Jeg har arbejdet insisterende og vedholdende for en bedre dialog og et bedre 
samarbejde på alle niveauer. Jeg har gjort det af samme årsag, som når I kollegaer hver dag går ud i 
klasselokalerne og leverer til trods for mangler, svære rammer og alt for mange tidskrævende 
dokumentationskrav, der opleves fjernt fra kerneopgaven og folkeskolens formål. Fordi vi som lærere må 
være med til at gøre en forskel for vores elever, fordi dannelse og uddannelse af den enkelte ligger os på 
sinde. Det er det stof, vi er gjort af. Netop dette stof og denne vedholdenhed har skabt en betydelig bedre 
dialog og har styrket samarbejdet med vores samarbejdspartnere på alle planer.  
Målet er, at jeres vilkår som lærere skal bedres.  

 

I den næste periode vil jeg fortsætte arbejdet mod målet, og samtidig vil jeg forsøge at tage udfordringen 
op med oplevelsen for nogen af, at DLF er langt væk. Intet kunne være mere forkert. DLF og kredsen er 
tilstede på alle skoler, på alle afdelinger i begge vores kommuner gennem de tillidsfolk, I har valgt. Jeg vil 
fortsat forsøge at styrke dem i deres arbejde, synlighed og kommunikation, og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for 
at kredsen og kredsens arbejde til stadighed er kendt af medlemmerne.  

 

Netop disse stolte og dygtige lærere, der arbejder både vedholdende og insisterende, og som jeg har mødt 
så mange gange fra begge vore kommuner, vil jeg gerne repræsentere som formand.  

 

Jeg vil dedikeret forsøge at løfte opgaven gennem saglig, faglig argumentation, i tydelig dialog og med 
ordentlighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALGAVIS  2018
 

     Valgoplæg fra kandidaterne til Kredsstyrelsesvalget 2018 i Kreds 60 
     Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

Ivar Karrebæk Askøe 
 

Jeg stiller op som næstformand og kongresdelegeret. 
 

 52 år og Lærer siden 1999 

 Arbejder på Vordingborgskolen, som er en fri 

fagskole. Tidligere ansat på Fanefjordskolen og 10. 

Klasse Centret i Vordingborg kommune. 

 Fagligt aktiv siden 2006 som AMR, TR og 

kredsstyrelsesmedlem i forskellige perioder. 

 Jeg tror på det gode lærerliv og vil 

kæmpe for det 

 

I valgavisen for to år siden problematiserede jeg manglende tid til forberedelse, mangel på kvalificerede ansøgere 
til ledige stillinger i begge kommuner, uorganiserede kolleger og pressede budgetter. Det gælder fortsat og dertil 
kan lægges elevvandringen til de private og frie skoler, mangel på daglig og kontinuerlig ledelse og arbejdsmiljøet 
helt overordnet. Der er nok at tage fat på, og der er ingen nemme løsninger. 
 
I valgkampen op til KV17 talte mange af kandidaterne om at ”folkeskolen skal have ro”. Denne ro vil jeg gerne 
være med til at sikre gennem dialog. Lene og Mette har de sidste fire år gjort en formidabel indsats for at sikre en 
god tone mellem kredsen og kommunerne, og dette skal fortsætte ufortrødent. Der er mange nyvalgte i begge 
kommunalbestyrelser, så vi har gode muligheder for at danne nye og konstruktive relationer. Den lokale samtale 
er den korteste vej til lokale resultater, og kan i bedste fald have en afsmittende virkning apropos OK18. 
 
Jeg stiller op som kongresdelegeret, fordi jeg ønsker at få mulighed for at bære nogle vigtige diskussioner højere 
op i systemet. Arbejdsmiljø, organiseringsgrad og uddannede kolleger. 
 
Jeg stiller op som næstformand, fordi jeg har et godt samarbejde med Mette, og fordi jeg ønsker at kæmpe 
sammen med hende om vores fælles visioner til gavn for alle medlemmer af kreds 60 
 

 



VALGAVIS  2018
 

     Valgoplæg fra kandidaterne til Kredsstyrelsesvalget 2018 i Kreds 60 
     Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

Inga Halldorsdottir 
 

Jeg stiller op som kongresdelegeret. 
 

 

 Lærer siden 2003  

 Arbejdet på Vintersbølle Skole, Abildhøjskolen og 

nu Præstø Skole 

 Tillidsrepræsentant og AMR gennem ca. 5 år  

 Medlem af MED udvalget i ca. 10 år 

 Repræsentant i skolebestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit hovedfokus er samarbejde. Men et samarbejde, der giver alle parter det meste. Et samarbejde der mærkes i 
hverdagen. Et samarbejde og ikke en styring. 
Et samarbejde med dem, der sætter rammerne for vores arbejde – lokalt såvel som centralt. Det gode samarbejde 
viser sig ved aftaler – der vel og mærke naturligt overholdes.  
Det er her jeg mener, at jeg sammen med kredsstyrelsen kan gøre en forskel – en forskel så, vi i hverdagen kan 
mærke, at der eksisterer et samarbejde mellem alle undervisningens parter.  
Jeg går ind for, at vi har klarhed og tydelighed om arbejdsopgaverne. Jeg går ind for, at vi bliver anerkendt for 
vores arbejdsindsats. Jeg går ind for, at der er balance mellem opgavens omfang og de ressourcer, der er til 
opgaven – herunder selvfølgelig tid.  
Kredsen skal være vores sikkerhedsnet og vores spydspids:  

 
Så vi får de bedste aftaler 

 
 Så vi ikke lokalt bliver presset udover det aftalte  
 Så vi til stadighed kan stå sammen og hjælpe hinanden 
 Så informationerne udveksles i hele kredsens store og forskellige områder – geografisk 

såvel som arbejdsmæssigt 
 Så det igen bliver fantastisk at være lærer i Faxe og Vordingborg kommuner. 

 
Det vil jeg arbejde for! 
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Anette Lis Jensen 
 
 

Jeg stiller op som kongresdelegeret. 

 

       Jeg er.. 

 Lærer siden 1984 

 Tillidsrepræsentant på Marienberg Skole  

 Medlem af kredsstyrelsen siden 2006 

 Arbejdsmiljøansvarlig siden 2010 

 Sidder i OMU 

 

 
Når jeg genopstiller til kredsstyrelsen, er det fordi, jeg gerne vil fortsætte med at arbejde for et bedre arbejdsmiljø 
og for bedre arbejdsvilkår for lærere i Faxe og Vordingborg kommuner. 
 
Det største enkeltstående problem er, at alt for mange kolleger ofte må gå på kompromis med deres faglige 
stolthed og deres ambitioner på elevernes vegne. Der er ikke resurser nok til, at vi kan give vores elever den 
velforberedte undervisning, den feedback og den nærhed, omsorg og empati, de bør have. 
Nærhed, omsorg og empati skal gives, når eleverne har behov for det. Det kan ikke gives i afmålte doser efter et 
skema.   
Når lærerne derfor giver deres elever nærhed, omsorg og empati, mangler de tiden til forberedelse og 
efterbehandling. 
Når man over tid ikke kan være fag-professionel på grund af manglende resurser, er der en stor risiko for, at man 
bliver syg, og sygefraværet er alarmerende højt i begge kommuner. 
En anden mulighed er, at man siger op, og søger job et sted, hvor vilkårene er bedre. Personaleomsætningen er 
også høj i vores kommuner. 
Jeg vil gerne i samarbejde med de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer arbejde for, at Faxe og Vordingborg kan blive 
attraktive kommuner at arbejde i for lærere, og jeg vil gøre hvad, der står i min magt for at forklare politikere og 
forvaltning, at forudsætningen for, at kommunernes ambitioner på skoleområdet kan blive indfriet, er, at lærerne 
har tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen og tid til omsorgsarbejdet med eleverne.   
Derfor bør der også være et maksimalt undervisningstimetal. 
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Marianne Glistrup 
 
Jeg stiller op til kredsstyrelsen. 

 

 
Jeg hedder Marianne Glistrup, og jeg er 47 år. 

Jeg er ansat i Faxe kommune på Vestskolen, afdeling 
Terslev, hvor jeg er valgt som tillidsrepræsentant. 

Gennem mit arbejde som tillidsrepræsentant er det 
blevet meget tydeligt for mig, at samarbejde og god 
dialog mellem den lokale kreds, skoleledere og 
kommunerne er altafgørende for at skabe bedre 
arbejdsvilkår.  
 

Det er i den lokale kreds, der er mulighed for at få 
indflydelse, det er her medlemmernes interesser 
varetages, det er her, der skabes resultater for 
medlemmerne, som kan mærkes ud på de enkelte 
skoler. Derfor er det vigtigt, at begge kommuner er 
repræsenteret i styrelsen, og netop derfor stiller jeg op 
som repræsentant fra Faxe kommune.  

 

 

 
 

Jeg vil arbejde for, at vi har de bedst mulige betingelser for at udføre vores arbejdsopgaver. Det betyder, at vi bl.a. 
skal stræbe efter, at der på alle skoler i kredsen sættes rammer og tid på opgaver. Dette er nødvendigt for at sikre 
gode arbejdsbetingelser og dermed et sundt arbejdsmiljø.  
  
Derudover er jeg optaget af, at der skal findes løsninger på de vanskeligheder omkring inklusion og vold fra elever, 
som vi møder i vores daglige arbejde.  
Inklusion er en arbejdsbelastning, som har store arbejdsmæssige og personlige omkostninger. Det er et område, som 
berører os i stigende grad. For at synliggøre og påvirke de arbejdsmiljømæssige konsekvenser, der er ved inklusion, er 
det vigtigt, at vi finder sammen i et samarbejde om at skabe et arbejdsmiljø, der sikrer os trygge og stabile 
arbejdsforhold.  

 
Jeg stiller op til kredsstyrelsen for at repræsentere lærerne i dette arbejde. 
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Stine Baad Clausen 
 

Jeg stiller op til kredsstyrelsen. 
 

 

 44 år 

 Ansat som lærer på Vestskolen, afd. Vibeeng siden 

2005 

 TR siden 2009 - Afd.-TR på afd. Vibeeng 

 Skole-TR på Vestskolen siden 2013  

 Kredsstyrelsesmedlem siden 2014 

 Kredsens kursusansvarlige siden 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vælger at genopstille til Kredsstyrelsen, da jeg gerne vil være med til at fortsætte arbejdet for bedre 
forhold for lærere og børnehaveklasseledere i vores kommuner. Samtidig synes jeg, det er vigtigt, at der 
sidder repræsentanter fra begge kommuner i vores styrelse. Jeg har et godt kendskab til Faxe Kommune 
som organisation og har i flere år siddet som repræsentant i Center-MED.  
 
I de 4 år jeg har været en del af styrelsen, har vi arbejdet målrettet med kommunikation og dialog i 
kommunerne. Det er et arbejde, der kræver tålmodighed og vedholdenhed - og jeg vil gerne blive ved! Jeg 
vil blive ved med at arbejde for at skabe de bedste vilkår! Vi kommer længst, hvis vi samarbejder og er 
proaktive. I fællesskab kan vi nå rigtig langt – og vi kan få indflydelse! 
 
Samtidig håber jeg, at jeg får mulighed for at fortsætte mit arbejde med fokus på kursus- og 
kompetenceudvikling bl.a. for alle vores tillidsrepræsentanter. Jeg mener, vi - som Kredsstyrelse - har en 
stor opgave i forhold til at klæde vores tillidsrepræsentanter ordentligt på, så alle jer medlemmer altid får 
den bedste hjælp, når I har brug for det i hverdagen.  
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Lasse Poulsen 
 
Jeg stiller op til kredsstyrelsen 
 
Mit navn er Lasse Poulsen og jeg arbejder i udskolingsteam 3 på 
Gåsetårnskolen, afdeling Iselinge i Vordingborg,  
hvor jeg har siddet som medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen 
det sidste 1½ år.  
Jeg blev færdiguddannet som lærer i 2013 og startede på skolen i 
august samme år. I de 4½ år der siden er gået, har jeg arbejdet på alle 3 
trin og været klasselærer i alt  
fra 1. til 7. klasse.  
Mit andet år som ansat var jeg med i første runde af 
efteruddannelserne i linjefag, hvor jeg oplevede de udfordringer det 
bragte med sig. 
Sidste skoleår (16/17) tog jeg en uddannelse som meningsdanner 
igennem et kursus udbudt af DLF.  
Den uddannelse har jeg bl.a. brugt til offentligt at kommentere og 
involvere mig i den foregående kommunalbestyrelses arbejde omkring 
tildelingsmodellen.  
Jeg forsøgte at pointere problematikken i at fordele for få midler til et i 
forvejen forsømt område.  
Jeg har desuden selv 2 børn på Marienberg skole i Vordingborg. 

 
For det første stiller jeg op, da jeg gerne vil være med til, at sikre så gode arbejdsforhold som overhovedet muligt for 
foreningens medlemmer lokalt. I øjeblikket oplever jeg et forhold mellem os og vores arbejdsgiver, der er præget af, 
at den enkelte lærer i høj grad skal kunne forhandle med sin leder for at få rimelige arbejdsforhold. Det giver sig 
selv, at en forbedring af dine egne forhold desværre samtidig vil betyde en forringelse for din kollega. Derfor vil jeg 
bl.a. arbejde for en ensartet aftale, der sikrer fællesskabet og dermed den enkelte lærer. Jeg foretrækker at en 
sådan aftale indeholder: 

 

 En sikring af forberedelsestiden 

 Et loft på antallet af undervisningstimer 

 At afspadsering af overtimer ikke udelukkende skal foregå i forberedelsestiden. 

 
Jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at en sådan aftale samtidig vil give en meget mere kvalitetspræget undervisning, hvis 
vi ikke skal opleve timer, hvor man dukker op kl. 8 og ser 
hvad der kommer ud af kridtet på grund af manglende forberedelsestid. 

 
For det andet har jeg et ønske om at arbejde for et mere synligt DLF - både internt og eksternt. Jeg vil gerne være 
med til, at præge den offentlige debat og dermed de politikere, der i sidste ende har beslutningskompetencen, når 
der skal træffes valg for skolerne. For det er os, der er de professionelle. 
 
Hvis ikke vi skal præge debatten, hvem skal så? 
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Fra kredsens vedtægter, § 10: 
 
Kredsstyrelsen - Valgprocedure 
 
Kredsen ledes af en styrelse på 5 medlemmer, der vælges i lige år. 

 

 

Stk. 2.  Generalforsamlingen vælger formand, som tillige er delegeret. 

 

Stk. 3.  Herefter vælges de øvrige delegerede. 

 

Stk. 4.  Generalforsamlingen vælger næstformand blandt de øvrige delegerede. 

 

Stk. 5.  Der vælges et antal suppleanter for den/de kongresdelegerede, der ikke er formand. Disse er samtidig 

valgt til kredsstyrelsen. Antallet afpasses, således at der efter dette valg i alt er valgt 5 kredsstyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 6.  Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen, en fra hver kommune. Ved et styrelsesmedlems 

udtræden af kredsstyrelsen, tiltræder så vidt muligt suppleanten fra samme kommune, som det afgående 

styrelsesmedlem er ansat i. 

 

Stk. 7.  Hvis der blandt de 5 valgte kredsstyrelsesmedlemmer ikke er mindst én repræsentant fra hver af de to 

kommuner i kredsen, foretages valg af en repræsentant fra den kommune, der ikke i forvejen er repræsenteret i 

kredsstyrelsen. Valget foretages af og blandt de almindelige medlemmer i den pågældende kommune, og 

valgperioden er den samme som for den øvrige kredsstyrelse. 

Den valgte repræsentant tiltræder kredsstyrelsen med stemmeret. 

 

Stk. 8.  Valg foregår efter de af hovedstyrelsen udsendte retningslinjer. 

 

Stk. 9.  Forslag til kandidater kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De forud 

for generalforsamlingen indkomne kandidatforslag udsendes sammen med den endelige dagsorden. 
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Der anvendes følgende afstemningsmetode: 
 

 Der vælges formand 
 
Som kandidater kan opstilles alle almindelige medlemmer af kredsen. 
 

 

 Der vælges 2 andre delegerede 
 
Er der kun opstillet 2 kandidater, er disse valgt uden afstemning. 
 
Er der opstillet flere kandidater end 2, afholdes skriftlig afstemning. Hvert medlem kan på 
stemmesedlen påføre op til 2 navne. Navnene anføres i den rækkefølge, hvori hver stemmeberettigede 
ønsker dem valgt. En kandidats navn må ikke anføres flere gange på en stemmeseddel. Ved valgets 
opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er anført øverst (som nummer et) 2 stemmer, 
og herefter (som nummer to) 1 stemme. 
De to kandidater med højeste stemmetal er herefter valgt. 
 
 

 Der vælges næstformand blandt de to kongresdelegerede 
 
Stemmesedlen påføres 1 navn. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. 

 

 Der vælges 3 suppleanter for de kongresdelegerede 
 
Hvert medlem kan på stemmesedlen påføre op til 3 navne. Navnene anføres i den rækkefølge, hvori 
hver enkelt stemmeberettiget ønsker dem valgt. En kandidats navn må ikke anføres flere gange på en 
stemmeseddel. 
Ved valgets opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er anført øverst (som nummer ét) 
3 stemmer, herefter (som nummer 2) 2 stemmer og (som nummer tre) 1 stemme. Kandidaterne er 
herefter valgt som 1., 2. og 3. suppleant for de kongresdelegerede efter de angivne stemmetal. 
I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
De valgte suppleanter er medlemmer af kredsstyrelsen. 
 
 

 Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen, en fra hver kommune - efter samme afstemningsform 
som beskrevet under valg af delegerede. 
 
 

 Der vælges 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter efter samme afstemningsform som beskrevet under 

valg af delegerede. 
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