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Lene Høiriis Nielsen og Mette Brendstrup genopstiller som 
henholdsvis formand og næstformand 

 

Så er der gået to år, og der skal vælges folk til kredsstyrelsen igen. I Formandskabet har vi begge valgt 
at genopstille for at fortsætte arbejdet i og med vore to kommuner. 

I de to år, vi har arbejdet sammen, er det blevet tydeligt, at det med to kommuner i kredsen er vigtigt, 
at vi som formand og næstformand har et meget tæt samarbejde om tingene. Vi arbejder godt sammen 
og kan give hinanden sparring og energi, når det er nødvendigt. Det er væsentligt, at man får vendt de 
politiske holdninger, dels i styrelsen, men i høj grad også i formandskabet, således at vi, når vi sidder 
som forhandlere, ved, at vi er enige i strategien og politikken. Det er vi som formandskab. 

Vi gik begge til valg med et ønske om en bedre dialog på alle niveauer. Det har vi fået. Det kan 
sagtens blive bedre. Der er stadig forskel på rummet for dialogen i de to kommuner. Dialogen har 
flyttet sig, og derved forandres tingene også, men der skal ikke være tvivl om, at vi synes, det godt 
kunne gå hurtigere i forhold til at få tingene ændret.  

For at forbedre kommunikationen har vi også forsøgt at binde os lidt mere sammen som kreds ved at 
udsende mail til jer direkte som medlemmer, således at vi ikke behøver sende alt til alle, men bedre 
kan målrette vores udsendelser til den enkelte. 
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     Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

Lene Høiriis Nielsen 

 

Når jeg nu skal udarbejde et valgoplæg, så er 

det, jeg skal overveje, hvad det er, jeg vil 

arbejde for. Det er ikke svært! 

Jeg vil arbejde for det samme, som jeg skrev 

for to år siden, altså fortsætte med det, jeg er i 

gang med. 

Jeg vil nemlig fortsat arbejde for at ændre 

arbejdsvilkårene. 

 

 

Jeg vil arbejde for, at der skal registreres mindre. Der skal større fokus på unødvendig registrering. 

Kommunerne får ikke flere penge de næste år. Det er derfor nødvendigt, at lærerne skal bruge tiden på at 

koncentrere sig om kerneopgaven, som jo er at kunne komme med en god undervisning til eleverne. Til 

denne skal der bruges forberedelse. Så det kan ikke nytte, at man forskellige steder fra bliver ved med at 

finde på opgaver, som ikke giver mening i tilstrækkelig grad i forhold til kerneopgaven. 

 

Jeg vil fortsat arbejde for at italesætte, at inklusion ikke må gå ud over lærernes arbejdsmiljø. Det er 

indimellem voldsomt, det, der foregår, og det skal stadig ikke være med helbredet som indsats, at lærere 

går på arbejde. Vold er ikke i orden. Heller ikke, når det er en 7-årig, der udfører den. 

 

Vi har svært ved at få lærere, og de nyuddannede lærer har ikke nemt ved at løse opgaven. Jeg vil arbejde 

for, at der laves ordninger på skolerne, der hjælper vores nye kollegaer bedre ind i opgaven. 

 

Ja, og så vil jeg fortsat arbejde med alle hverdagstingene, fx, at I får den rigtige løn. 
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Mette Brendstrup 
 

Jeg stiller op som næstformand og kongresdelegeret. 

 

 

− Lærer siden 2004 – elsker at undervise. 

− Tillidsrepræsentant gennem 9 år 

− STR på Kulsbjerg skole 

− FTR og næstformand i de sidste 2 år 

− Næstformand i Område-MED 

− DLF repræsentant i Hoved-MED 

Så er der allerede gået to år, og jeg er ikke nået i mål med alle de ting, jeg gerne ville, og det er faktisk 
min største motivation til at genopstille. Jeg vil rigtig gerne fortsætte det arbejde, jeg har lavet de sidste to 
år. 
 
For to år siden skrev jeg, at jeg kunne gøre en forskel, og det mener jeg fortsat, at jeg kan. Målene er de 
samme: at forbedre arbejdsvilkårene for jer ude på skolerne, sikre jer en ramme, hvor I fortsat kan være 
glade for og stolte af at være lærere. Og måske vigtigst – en ramme om arbejdet, der ikke gør, I mister 
motivationen og gejsten eller bliver syge i forsøget på at få tingene til at lykkes. Vi har i begge kommuner 
svært ved at rekruttere nye lærere, vi kan jo starte med at gøre det attraktivt for dem, der er i 
kommunerne, at blive her. 
 
Jeg vil fortsat arbejde for, at I får den anerkendelse, I fortjener, gennem et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø. De krav, der stilles, skal også kunne honoreres. Det nytter ikke, at man bliver ved med at 
finde nye opgaver og gode tiltag, hvis man samtidig ikke fjerner nogen andre – tiden til forberedelse og til 
opgaverne skal sikres og være synlig. Det er intelligent at lede med gennemsigtighed og klarhed – og det 
skaber tryghed og tillid.  
 
Der er fortsat brug for at fortsætte den gode dialog på de kommunale gange om hvad det vil sige at være 
lærer, hvad det betyder at have 27 elever, der alle har krav på at blive mødt inkluderende, differentieret og 
anerkendende med fagligt løft som sigte. At varetage læreprocesser for så mange forskellige børn 
samtidig er en af de sværeste opgaver, der findes, og hver dag står I midt i kompleksiteten og de mange 
krav til folkeskolen. Der er stadig brug for tydelige stemmer indefra! 
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     Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

Ivar Karrebæk Askøe 
 

− ”Pas på pengene!” skrev Dan Turèll 

engang.  

 

 
Det har jeg gjort som kasserer her i 

Lærerkredsen i de sidste 18 måneder 

- og det vil jeg gerne fortsætte med 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg hedder Ivar Karrebæk Askøe, er 50 år og arbejder på Vordingborgskolen – en af de Frie Fagskoler.  

 

Min interesse for det faglige arbejde startede for mere end 10 år siden på Fanefjordskolen på Møn, hvor 

jeg var både tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. Jeg har også tidligere siddet i kredsstyrelsen i perioden 

2008-12. 

 

Jeg vil gerne medvirke til at forbedre forholdene for alle lærere og børnehaveklasseledere i vores to 

kommuner. Vi står med en række udfordringer, som er til at tage og føle på. Manglende tid til forberedelse 

af en god undervisning, mangel på kvalificerede ansøgere til ledige stillinger både i Faxe og i 

Vordingborg, uorganiserede kolleger, pressede budgetter. Ja, der er nok at tage fat på. Og så vil jeg godt 

slå et ekstra slag for de mindre medlemsgrupper, som jeg selv er en del af. 

 

Jeg kan hverken love guld eller grønne skove, men jeg kan love, at jeg vil gøre en ihærdig indsats for, at 

vi alle sammen kan få forbedrede forhold i verdens bedste og vigtigste job. 
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     Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

Stine Baad Clausen 
 

 

− 42 år 

− Ansat som lærer på Vestskolen, afd. Vibeeng siden 2005 

− TR siden 2009 - Afd.-TR på afd. Terslev og 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 og 
mere gennemsigtige forhold for lærere og børnehaveklasseledere i vores kommuner.  
 
For to år siden besluttede vi som Kredsstyrelse at gå nye veje og arbejde målrettet med kommunikation og 
dialog i kommunerne. Det er et arbejde, der kræver 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 
kompetent hjælp, når I har brug for det i hverdagen.  
 
Sammenholdet i foreningen er vigtigt, hvis vi skal stå stærkt og komme igennem med vores synspunkter! 
Det er vigtigt, at alle medlemmer af Kreds 60 får mulighed for at mødes i mere uformelle rammer et par 
gange om året. Derfor vil jeg også gerne fortsætte arbejdet med at finde gode oplægsholdere til vores 
fyraftensarrangementer, så vi sammen kan blive inspireret og få ny energi! 
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     Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

Anette Lis Jensen 
Jeg stiller op som kongresdelegeret. 

 

Jeg er.. 

− Lærer siden 1984 

− Arbejdsmiljørepræsentant på 

Marienberg Skole siden 2010 

− Medlem af kredsstyrelsen siden 2006 

− Arbejdsmiljøansvarlig siden 2010 

− Valgt til OMU i Vordingborg som 

arbejdsmiljørepræsentant 

− Valgt til HMU i Vordingborg som 

arbejdsmiljørepræsentant 

 

Den vigtigste grund til, at jeg genopstiller til kredsstyrelsen, er, at jeg fortsat gerne vil være med til at 
give arbejdsmiljøet stemme og vægt i såvel det daglige kredsarbejde som i arbejdet med vores 
forvaltninger og kommuner. 

Som arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøansvarlig i kredsstyrelsen er det mit klare indtryk, at 
arbejdsmiljøet er det enkeltelement, der betyder mest for lærerne i deres daglige arbejde. 

Det psykiske arbejdsmiljø er særligt i fokus. 

I begge vore kommuner er der alt for mange kolleger, der rammes af arbejdsbetinget stress. Det er 
slemt for arbejdspladsen, men for den enkelte kan det være fatalt. Nogle kolleger kommer aldrig i 
arbejde igen. 

Mange kolleger har søgt andre græsgange. Flere af de kolleger, der har forladt folkeskolen, fortæller, 
at udsigten til et bedre psykisk arbejdsmiljø med mere balance mellem opgaver og resurser og 
mulighed for at bevare eller generhverve arbejdsglæde og faglig stolthed, har været den væsentligste 
årsag til, at de har søgt arbejde uden for folkeskolen/Faxe og Vordingborg kommuner.  

Jeg vil arbejde for, at arbejdsvilkårene for folkeskolelærere i Faxe og Vordingborg forbedres således, 
at vi dagligt oplever arbejdsglæde og faglig stolthed, og jeg vil arbejde for, at vore kommuner bliver 
attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække nye kolleger og fastholde os gamle.  
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     Lærerkredsen Faxe Vordingborg 

Kenneth Falck Hansen 
 

I kredsstyrelsen vil jeg arbejde dedikeret og engageret for: 

 

− Tydelige og realistiske rammer og 

opgavebeskrivelser, så arbejdet kan udføres 

professionelt og tilfredsstillende 

− Mere fokus på skolernes og lærernes arbejdsmiljø  

− Mere fleksibilitet 

− Anerkendelse i jobbet 

− Gøre os interessante. Søge det tætte samarbejde på 

alle niveauer. Synliggøre vigtigheden og 

nødvendigheden af en flad struktur.  

− Gøre politikerne, skoleforvaltningen og ledelse 

bekendt med konsekvenserne af de strukturelle 

ændringer, 

− Medvirke til en stærk forening. Sammenhold. 

Medlemmer skal mærke, at vi gør en forskel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeg har de sidste fem år været TR på Østskolen i Faxe, og er medarbejderrepræsentant i MED-udvalg, 
pædagogisk udvalg og skolebestyrelsen.  
 
Selvom jeg har været lærer i 20 år, har de sidste to år været dem med flest udfordringer. Lærerne har været 
og er presset på arbejdsopgaven. Opgøret med vores arbejdstid og den anderledes måde at strukturere 
arbejdet har betydet, at vi har skullet se os selv i en ny rolle som undervisere.  
Skolereformen har betydet mere undervisning og lange skoledage. Lov 409 har betydet mindre forberedelse, 
fuld tilstedeværelse og mindre fleksibilitet. Det skaber IKKE arbejdsglæde – og i øvrigt heller ikke bedre 
undervisning. 
 
Vi oplever konstante forandringer og udfordringer i forhold til fortolkninger og udmøntninger af 
skolereformen, nye ejendomsstrategier, skolestruktur ændringer, nye og individuelle læringsmål, 
inklusionsopgaven, trivselsundersøgelser og rating af skolerne. Mange oplever, at nye tiltag ikke når at blive 
implementeret, inden de skal revideres og indtænkes på ny. Vi mangler perioder med ro til at løse 
opgaverne. 
 
Vi skal kunne være både kritiske, men samtidig også pragmatiske. Vi skal til stadighed påpege den enorme 
arbejdsbyrde og de vanskelige vilkår, men samtidig være løsningsorienterede indenfor de gældende forhold.  
Vi skal ihærdigt forsøge at påvirke rammerne, men samtidig forklare, forstå og forholde os til de nuværende 
rammer.  
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Lars JØNNER Alving 
Jeg er 52 år 
 
1992 - Dimitterede fra Vordingborg Statsseminarium  
         (Linjefag; dansk & idræt) 
1992 - 1995: Eskilstrup skole  
          (Sikkerhedsrepræsentant i samme periode) 

1995 - 1998: Iselingeskolen  
1998 - 1999: Orlov. Ansat på DR1 B&U afd. Fjernsyn for dig.                                  
         (Skrev manus/musik og var vært på ”Hvaffor en hånd”)  
1999 - 2011: Iselingeskolen  
2011 - 2012: Kastrup skole  
2012 - 2016: Gåsetårnskolen – Marienberg Afd. 
  
Afd.-TR (Gåsetårnskolen - Marienberg Afd.) fra 2015 

 
Jeg har i alle 23 år primært undervist i dansk, idræt og musik.  
 
Jeg har skrevet ”Gåsetårnskole-Sangen” og vil gerne komme  
med et bud på en ny foreningssang. 
 

Mine nøgleord er: Tillid og tryghed. 

 
I mit daglige virke som lærer arbejder jeg med tillid samt tryghed i relationen til børnene. Jeg tror på, at 
fundamentet for læring finder sted, når vores børn er trygge samt har tillid i lærer/barn-relationen.  

Jeg oplever, at der er flere områder, som kan skabe rammerne for at godt fundament for såvel vores børn 
samt os lærere.  

Såfremt du vælger mig, kan du have tillid til, at jeg vil arbejde på at forbedre vores arbejdsvilkår med blandt 
andet fokus på følgende områder. 

− Forberedelsestiden: Jeg mener, forberedelsestiden skal skemalægges, idet tydeliggørelse giver 
tryghed i vores arbejde. Endvidere mener jeg ikke, at møder, kurser og vikardækning skal ligge i 
vores forberedelsestid 

− Tidsangivelse på alle opgaver på opgaveoversigten: Jeg ser, at der skal tidsangivelse på alle 
opgaver. Såfremt flere opgaver skulle tilkomme i løbet af skoleåret, skal andre fjernes eller gives 
som overtid. 

− Det psykiske arbejdsmiljø: Tegn på stress skal opdages tidligt, og der skal ligge en handleplan for 
forløbet. 

Hvis noget af ovenstående lykkes, kan det være, at det igen bliver attraktivt at være eller blive 
lærer – ikke mindst i Vordingborg og Faxe. 
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Fra kredsens vedtægter, § 10: 

 

Kredsstyrelsen - Valgprocedure 

 
Kredsen ledes af en styrelse på 6 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 6 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 6 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. 

 


