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I dette nummer, mest om kongres 

Hovedstyrelsesvalg 

hus og hendes indsats for, gennem pædagogiske 
argumenter, at få lovgiverne i tale, og hendes 
meget aktive stemme i den danske skoledebat, 
så er det en kæmpe overraskelse at Danmarks 
Lærerforenings vælgere, ikke har kunnet finde en 
plads til Jeanette Sjøberg i Hovedstyrelsen. 
 
Det der bliver interessant at følge på denne side 
af nytår, er konstitueringen af hovedstyrelsen. Vi 
forventer at den ny Hovedstyrelse kan finde fæl-
les fodslag i bestræbelserne på at skabe fornufti-
ge rammer for lærerne i Danmark. 
 
På næste side kan du finde det samlede resultat, 
samt se stemmeprocenten her i Brøndby Lærer-
forening, der desværre godt kunne have været 
højere. 
 

Stemmerne i forbindelse med valget til 
Danmarks Lærerforenings Hovedsty-
relse er blevet talt op.  

 Valget gælder for de næste fire år, nærmere be-
stemt perioden 1. januar 2020 – 31.december 
2023. 

Alle stemmeberettigede fik torsdag d. 21. novem-
ber kl. 9.00 en mail med et direkte link til afstemnin-
gen. Resultatet af valget er nu offentliggjort efter 
afslutningen af valghandlingen tirsdag 3. december 
2019. 
I Brøndby Lærerforening anbefalede vi vores med-
lemmer af fraktion 1 eller fraktion 2 at stemme på 
vores regionale kandidater, Anders Liltorp som vo-
res formand Rikke Jørgensen er 1. suppleant for, 
Morten Refskov som vores næstformand Nils Gre-
ve er 2. suppleant for og  tidligere næstformand i 
Ballerup Lærerforening, Jeanette Sjøberg. 
 
Anders Liltorp og Morten Refskov opnåede begge 
flotte (gen)valg til Hovedstyrelsen og vi ønsker beg-
ge kandidater et stort tillykke med valget. Derimod 
lykkedes det desværre ikke Jeanette Sjøberg, efter 
8 år i Hovedstyrelsen, og de sidste par år i Forret-
ningsudvalget, at opnå valg. Jeanette manglede 
kun 200 stemmer. Hvis man ser på Jeanettes store 
arbejdsindsats for bl.a. at få vores folkeskoleideal i 
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Hovedstyrelsesvalget 2019 

 

Følgende er valgt til hovedstyrelsen: 

 Lars Busk Hansen, Lærerkreds Nord 33.193 stemmer 

 Morten Refskov, Ballerup Lærerforening 31.713 stemmer 

 Niels Lykke Lynnerup, Herningegnens Lærerforening 29.506 stemmer 

 Gordon Ørskov Madsen, Århus Lærerforening 27.110 stemmer 

 Charlotte Catarina Holm, Odense Lærerforening 25.910 stemmer 

 Kristoffer Høyrup Sørensen, Aalborg Lærerforening 25.069 stemmer 

 Thomas Andreasen, Næstved Lærerkreds 25.066 stemmer 

 Katrine Fylking, Københavns Lærerforening 24.916 stemmer 

 Susanne Weisbjerg Vilstrup, Ballerup Lærerforening 23.029 stemmer 

 Per Breckling, Fredericia Lærerkreds 22.152 stemmer 

 Marianne Holler Kanstrup, Haderslev Lærerkreds 21.111 stemmer 

 Ole Bjerre Martinussen, Hedensted Lærerkreds 19.767 stemmer 

 Bjørn Hansen, Holbæk Lærerkreds 19.673 stemmer 

 Rikke Gierahn Andersen, Århus Lærerforening 18.841 stemmer 

 Anders Liltorp, Rødovre Lærerforening 18.257 stemmer 

 Regitze Flannov, Frederikssund Lærerkreds 17.528 stemmer 

 Jacob Svejstrup, Viborg Lærerkreds 17.123 stemmer 

 Tine Agenskov, Thy-Mors Lærerkreds 16.945 stemmer  
 

Valggruppe II, som omfatter medlemmer på pension og efterløn, har valgt ét medlem til hovedstyrelsen. 

Jørn Kokkendorff, Aarhus Lærerforening er valgt ved fredsvalg. 
  

Følgende opnåede ikke valg til hovedstyrelsen: 

 Jeanette Sjøberg, Ballerup Lærerforening 16.745 stemmer 

 Lars Søltoft Buur Holmboe, Vejle Lærerkreds 15.444 stemmer 

 Kjell Nilsson, Københavns Lærerforening 15.392 stemmer 

 Bob Bohlbro, Lærerkreds 44, Køge og Stevns 14.636 stemmer 

 Pia Jessen, Varde Lærerkreds 14.573 stemmer 

 Inge Thomsen, Københavns Lærerforening 12.669 stemmer 

 Mads Alnor, Vends Herreds Lærerkreds 11.061 stemmer 

 Charlotte Ipsen, Århus Lærerforening 8.801 stemmer 

 Pernille List Kristensen, Vejen Lærerkreds 6.649 stemmer 

 Henrik Steffens, Silkeborg Lærerforening 5.041 stemmer 
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    PROGRAM  

Medlemskursus, 24. – 25. januar 2020 

Hotel Sinatur Frederiksdal 

Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby 

********************************************************************* 

Fredag den 24. januar 

14.30-16.00   Ankomst, indkvartering og kaffe 

16.00-18.00  Foredrag af Simon Steenholm 

19.00    2-retters menu* og derefter kaffe 

   Efterfølgende kollegialt samvær og åben bar*. 

*Drikkevarer er for egen regning 

******************************************************************************** 

Lørdag den 25. januar 

Fra 07.30   Morgenmad 

    -og tak for denne gang 

************************************************************************************************ 

Brøndby Lærerforenings Kredsstyrelse 

ønsker alle et hyggeligt og udbytterigt ophold  

For medlemmer af fraktion 1 og 2. Så nærmer vi os med stormskridt det genoptag-
ne kredskursus. Vi håber at du allerede har tilmeldt dig hos din TR. Skulle du være 
ansat andet steds end på en af Brøndby Kommunes skoler, skal du sende en mail 
til 015@dlf.org med dit ønske om deltagelse.  

Medlemskursus Frederiksdal 

Vi giver kort vores foredragsholder Simon Steenholm ordet: 
 

Jeg er en person med en masse, anderledes, personlige erfaringer og 
oplevelser. Jeg har haft mine op- og nedture. En svær skolegang førte 
til en forretnings succes, som førte til stress og nedtur, hvilket førte til 
jordomrejser og et liv sammen med Langhus indianerne i Borneos 
jungle. Dette har gjort mig til den coach, mentaltræner, iværksætter, 
forfatter og foredragsholder jeg er i dag. 
Jeg giver altid alle én på opleveren – og er passioneret til at inspirere, 
udfordre og provokere, så alle får noget med hjem. Alle mine oplæg er 
anderledes, fordi jeg tør, tænker og ser verden med andre øjne.  
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Brøndbys skoletal 

I Brøndby Lærerforening er en af vores overordnede mål, at de skolesøgende 
børn i Brøndby og ikke mindst deres forældre, har den lokale folkeskole som de-
res naturlige førstevalg.  

Ikke mindst fordi det er i folkeskolen at samfundets sociale sammenhængskraft styrkes, 
ved at alle elever uanset baggrund og forudsætninger mødes og forhåbentligt udvikler 
potentialer, drømme og forventninger til livet. 

Nedenstående tabel viser opgørelsen af elevtal pr. 5. september i perioden 2015-2019.  

Det samlede antal brøndbyelever har i en længere periode været stabilt, nu med en svagt fal-

dende tendens. På baggrund af befolkningsprognosen ventes dog et generelt stigende elevtal i 

de kommende skoleår. Der har været en stigning af elever som henvises til specialundervisning, 

og dette må bl.a. tilskrives en ændret inklusionsstrategi. 

*Procentandelen omfatter andelen af elever, hvor udgiften til undervisning påhviler Brøndby    

Elevtal 2015 2016 2017 2018 2019 

Egne folkeskoler 
           

3.017    
           

3.039    
           

3.081    
           

3.053    
           

3.041    

Normalklasseelever 
           

3.048  64,9% 
           

3.112  65,8% 
           

3.195  66,6% 
           

3.146  66,0% 
           

3.115  65,9% 

 - heraf fra andre kommuner 
             

-212    
             

-243    
             

-287    - 291    
             

-286    

Specialklasseelever 
               

183  4,1% 
               

172  3,9% 
               

174  4,0% 
               

201  4,6% 
               

221  4,9% 

 - heraf fra andre kommuner 
                  

-2    
                  

-2    
                  

-1    
                  

-3    
                  

-9    

                      

Brøndbyelever i andre skoler 
           

1.351    
           

1.324    
           

1.285    
           

1.271    
           

1.251    

Frit skolevalg, normalklasser 
               

295  6,8% 
               

294  6,7% 
               

271  6,2% 
               

276  6,4% 
               

265  6,2% 

Frie grundskoler (privatskoler) 
               

847  19,4% 
               

855  19,6% 
               

841  19,3% 
               

847  19,6% 
               

821  19,1% 

Efterskoler 
                 

69  1,6% 
                 

49  1,1% 
                 

55  1,3% 
                 

36  0,8% 
                 

58  1,4% 

Anbragte børn i folkeskoler 
                 

40  0,9% 
                 

37  0,8% 
                 

34  0,8% 
                 

35  0,8% 
                 

30  0,7% 

Specialklasser i andre kommuner 
                 

11  0,3% 
                    

9  0,2% 
                    

8  0,2% 
                    

5  0,1% 
                    

5  0,1% 

Specialskoler (private) 
                 

84  1,9% 
                 

74  1,7% 
                 

70  1,6% 
                 

66  1,5% 
                 

67  1,6% 

Regionale skoler 
                    

5  0,1% 
                    

6  0,1% 
                    

6  0,1% 
                    

6  0,1% 
                    

5  0,1% 

                      

I alt 
       

4.368    
       

4.363    
       

4.366    
       

4.324    
       

4.292    



 

 

Brøndby Lærerforening mener: 

 
Danmarks Lærerforening ● Kreds 15 ● Vestre Gade 6 D ● 2605 Brøndby  

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 
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18 procent færre lærere i 
folkeskolen på ti år 

 

 

Næsten 10.000 lærerstillinger i folkeskolen er forsvundet siden 
2009. Til gengæld har hver lærer fået flere undervisningstimer. 

9.763 lærerstillinger er forsvundet fra folkeskolen fra august 2009 til august 2019. Det betyder, at der 
på ti år er blevet 18 procent færre lærere i den danske folkeskole. Årsagen er ifølge Lærerforeningen 
besparelser i kommunerne, som i år har ført til, at der indtil videre er blevet nedlagt 452 stillinger på 
landsplan.  

"Det er selvsagt meget alvorligt, at der er næsten 10.000 færre lærere til at løfte den vigtige opgave 
med at undervise vores skolebørn. En opgave der er blevet større efter en række reformer på skole-
området, og i samme periode har vi set lærerstillingerne fosse ud af kommunerne. Den udvikling må 
og skal vi vende, så vi kan give vores skolebørn undervisning af høj kvalitet", siger formand for Dan-
marks Lærerforening Anders Bondo Christensen i en pressemeddelelse.  

De tilbageværende lærere har fået flere undervisningstimer. Tal fra Kommunernes og Regionernes 
Løndatakontor viser, at antallet af undervisningstimer for den enkelte lærer er steget med 29 procent 
siden 2009. 

I Brøndby Kommune har der kun været små besparelser, men også her er undervisningsmængden 
pga. folkeskolereformen vokset, og der er ikke tvivl om at den samlede arbejdsmængde også bela-
ster en hel del af lærerne i Brøndby. 


