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I dette nummer 

Valg til hovedstyrelsen 

I Brøndby Lærerforening vil vi anbefale medlemmer af 

fraktion 1 eller fraktion 2 at stemme på vores regionale 

kandidater. Ikke blot er de alle 3 dygtige, men de har 

naturligvis også et særligt blik ind i det arbejde, et læ-

rerjob på Vestegnen kræver. 

Brøndby Lærerforening er derudover indirekte repræ-

senteret på den måde, at vores formand Rikke Jørgen-

sen er 1. suppleant for Anders Liltorp, og vores næst-

formand Nils Greve er 2. suppleant for Morten Refskov. 

Det forventes, at resultatet af valget kan offentliggøres 

på foreningens hjemmeside kort efter afslutningen af 

valghandlingen tirsdag 3. december 2019  

Afstemningen til Danmarks Læ-
rerforenings hovedstyrelsesvalg 
starter torsdag 21. november kl. 
9.00 og slutter tirsdag 3. decem-
ber kl. 16.00. 

Alle stemmeberettigede vil torsdag 21. november kl. 9.00 

modtage en mail med et direkte link til afstemningen. Når 

man følger linket, vil der være hjælpetekster, der guider i 

forhold til afstemningen. 

Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 stemmer, 

der kan gives til én kandidat eller fordeles på flere kandi-

dater. 

Mailen sendes til den mailadresse, som i har registreret i 

DLF’s medlemssystem. Skulle du alligevel komme i den 

situation, at du ikke får den nævnte mail - eller oplever 

andre problemer med afstemningen - vil du have mulig-

hed for at afgive dine stemmer via Danmarks Lærerfor-

enings hjemmeside med NemID. 

Præsentationen af kandidaterne kan ses på folkesko-

len.dk. En præsentation bliver ligeledes bragt i medlems-

bladet Folkeskolen, der udkommer 21. november 2019. 

Vi har i dette nummer af Nyhedsbrevet valgt at give vo-

res regionale kandidater en særlig mulighed for at kom-

me til orde, hvor de har fået én side hver til at gøre sær-

ligt rede for, hvorfor de skal have dine stemmer, hvis du 

altså er medlem af fraktion 1 eller fraktion 2. Medlemmer 

af fraktion 4 har særlige kandidater de kan stemme på. 

Medlemskursus på Frederiksdal 
Vi skal blot endnu engang minde om datoerne til dette skoleårs medlemskursus på Sinatur Hotel 
Frederiksdal.  

D. 24/1-25/1 2020. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og overtal dine gode kollegaer til at komme med. 
Nærmere info om tilmelding og program følger:) 
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Ros skal gives,   
hvor ros er fortjent 
  

 Af Nils Greve, næstformand Brøndby Lærerforening 

Det kommunale budgetforlig i Brøndby Kommune 

I Brøndby Lærerforening sætter vi pris på de økonomiske prioriteringer i det netop indgåede budgetforlig mellem alle 
partierne repræsenteret i Brøndbys Kommunalbestyrelse. 
Især inden for børn- og ungeområdet er der tale om langsigtede investeringer, hvis effekt først kan aflæses om man-
ge år, og dette er modigt gjort. 
Inden for skoleområdet er der fundet penge til at ansætte en specialpædagogisk konsulent på hver bydelsskole. 
Politikerne anerkender med denne prioritering, at børn med særlige behov har brug for særligt uddannede til at vej-
lede om, hvad man som lærer skal gøre. Det er ingen hemmelighed, at lærerne og børnehaveklasselederne i en år-
række har påpeget, at opgaven med at inkludere børn med specialpædagogiske behov i almenklasserne har været en 
kæmpe udfordring. 
Med disse ansættelser håber vi i Brøndby Lærerforening, at vi langt bedre får de specialpædagogiske kompetencer 
helt ud i klasseværelserne. 
Der er også fundet penge til en matematikkonsulent, som forhåbentlig kan være med til at styrke den naturfaglige 
undervisning, og så er der afsat ekstra midler til lejrskoler til elever i 7. og 9. klasse, der bl.a. kan give kommunens 
unge et større udsyn. 
Indsatsen for at få alle unge i uddannelse bliver også styrket markant, ligesom man også vil prioritere en tidlig indsats 
for de mindste. 
Tak for det. 

Dagen efter at det kommunale budgetforlig i Brøndby Kommune var blevet of-
fentliggjort, satte Brøndby Lærerforenings næstformand Nils Greve sig til taster-
ne og skrev følgende debatindlæg til folkebladet. Du skal være velkommen til at 
kommentere på indlægget på folkebladet.dk, eller på Brøndby Lærerforenings 
facebook-side, hvor der også er lagt et link.  

Debat 

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

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 

https://folkebladet.dk/2019/11/ros-skal-gives-hvor-ros-er-fortjent/


 
Lidt om mig:  

- Valgt til Hovedstyrelsen 2016,  

  medlem af Arbejdsmiljø– og organisationsudvalget.  

- Kredsformand for Rødovre Lærerforening 2009  

- Næstformand 2008 -  

- Uddannet lærer 2005 ansat på Tinderhøj Skole  
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Valg til Hovedstyrelsen i DLF 

Anders Liltorp 

  

Genopstiller som kandidat til Hovedstyrelsen  

”Der er brug for stærke kræfter og målrettet fagpolitisk 
arbejde. Jeg mener det er afgørende for medlemmerne 
og for Danmarks Lærerforening at opnå resultater som 
kan mærkes i hverdagen. Uden resultater mister vi ind-
flydelse og opbakning. 
Respekt for medlemmerne og deres engagement er og 
har altid været omdrejningspunktet i mit arbejde. Vi skal 
vise medlemmerne, at vi kan opnå resultater for dem og 
Danmarks Lærerforening.”   

Her er tre temaer jeg vil arbejde for resultater på: 

Arbejdstiden er rammen om medlemmernes arbejde. Derfor skal vi igen have en central 
aftale. Vi kan ikke have et Danmarks Lærerforening, hvor der er enorm forskel mellem kommu-
ner og kredse, når Folkeskolen er en fælles national opgave. En central aftale om arbejdstid er 
efter min mening både en resursesikring med arbejdstidsbestemmelser og en forhandlingspligt 
og det gælder alle niveauer: Det centrale mellem KL og Danmarks Lærerforening, det kommuna-
le mellem kreds og kommune og det lokale mellem skoleleder og tillidsrepræsentant. Det er af-
gørende at den centrale aftale om arbejdstid og forhandlingsforpligtelse genskabes i de kom-
mende periodeforhandlinger. Jeg har været med til at kæmpe for en central aftale i hele perioden 
og det er nu det skal give resultater for medlemmerne.   

Inklusion og specialundervisningsområdet er nødlidende. Det medlemmerne 
leverer – på trods af utilstrækkelige rammer – er godt, men det er ikke nok. Der er efterhånden 
langt mellem de virkelig gode eksempler på velfungerende inklusion og specialundervisning – og 
det skal der laves om på nu. Det er ikke bare utilfredsstillende fagligt set - det er hjerteskærende 
at være vidne til. Det sætter tusindvis af medlemmer under et massivt psykisk pres og det er ef-
ter min mening én af hovedårsagerne til, at alt for mange dygtige medlemmer vælger folkeskolen 
fra. Jeg har været med til at sætte inklusions- og specialundervisningsområdet øverst på den 
politiske og fagpolitiske dagsorden. Det er tid til at gennemføre de planer vi har og fortsat kæmpe 
for en styrkelse af inklusions- og specialundervisningsområdet.  

En styrkelse af professionen er afgørende for os og folkeskolen. Vi er en stærk pro-
fession med høje ambitioner for alt det vi vil for folkeskolen og for eleverne. Vores arbejde er me-
ningsfyldt og betydningen kan ikke overvurderes. Det er bekymrende, at 20 % af de ansatte ikke 
har en læreruddannelse og så få vælger at uddanne sig til lærer. Det er endnu mere bekymren-
de, at kun 43 % fire år efter endt læreruddannelse arbejder i folkeskolen. Der vil ikke være en 
fælles folkeskole, hvis ikke der er højt kvalificerede lærere til at undervise eleverne.  

Vi skal styrke vores profession og opleve autonomi, autoritet og respekt for vores arbejde. Jeg 
har været med til at sætte fokus  på tre sammenhængende områder: Læreruddannelse, efterud-
dannelse og bedre muligheder for fastholdelse og rekruttering. 
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Jeanette Sjøberg har været lærer i mere end 20 år, er uddannet læsevejleder og har ud over arbejdet i 
den almindelige folkeskole blandt andet arbejdet med tosprogede voksne og inden for specialområdet. 

Hun har været fagpolitisk engageret, siden hun i 2006 fik opsagt sin lokalaftale i Ballerup Kommune. Der 
var behov for en organisator, og pilen pegede hurtigt på hende. 

- Det kulminerede med en kæmpe demonstration på Ballerup Rådhus, hvor jeg endte med at være den, 
der stod på ølkassen med megafonen. Det var startskuddet, siger Jeanette Sjøberg. 

Jeanette Sjøberg har siddet i kredsstyrelsen i Ballerup Lærerforening siden 2008, har været næstformand 
og medlem af hovedstyrelsen siden 2012. 

Siden 2018 har hun fuldtids haft sin gang i Danmarks Lærerforenings sekretariat på Vandkunsten, hvor 
hun har været medlem af forretningsudvalget og formand for DLF´s undervisningsudvalg.  

Valg til Hovedstyrelsen i DLF 
Jeanette Sjøberg 



 

 

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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Valg til Hovedstyrelsen i DLF 


