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Det er min erfaring, at der ikke findes 
lette løsninger i det fagpolitiske ar-
bejde. Det handler i høj grad om det 
lange seje træk. Det er jeg fortsat pa-
rat til at bidrage til. Derfor genopstil-
ler jeg som kredsformand.

Siden lockouten har vi styrket vores 
public affairs arbejde. Vi arbejder nu 
mere strategisk med at skabe relatio-
ner til arbejdsgivere og samarbejds-
partere. På den måde søger vi indfly-
delse på medlemmerne vegne. Det 
arbejde skal vi fortsat udbygge. For 
der er intet alternativ til samarbejde, 
når vi arbejder for lærerne på toppen.

I samme periode har vi arbejdet med 
at styrke medlemsengagementet på 
arbejdspladserne. Vi arbejder med 
den involverende fagforening. Det 
arbejde skal vi fortsætte. For det er 
afgørende for, at vi kan forbedre ar-
bejdsforholdene og fællesskabet på 
arbejdspladsen. Fra kredsens side 
skal vi tilbyde fagpolitiske og sociale 
medlemsaktiviteter, der styrker dia-
logen, sammenholdet og fællesska-
bet på tværs af arbejdspladserne.

Udover det politiske arbejde for fæl-
lesskabet, så skal kredsen sikre at alle 
får en professionel sagsbehandling 
og medlemsvejledning på kredskon-
toret. Og de tillidsvalgte skal fortsat 
opleve, at de får god sparring og sup-
port i kredsen til deres vigtige arbej-
de på arbejdspladserne.
 
For mig har fællesskab, kollektive af-
taler og det gode lærerliv altid været 
kernen i det fagpolitiske arbejde. Det 
vil også være omdrejningspunktet for 
mit arbejde, hvis jeg bliver genvalgt 
som formand.  

lars Busk Hansen
kredsformand

Hjørring kommune
genopstiller som kredsformand
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Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og 
til posten som næstformand og som 
fællestillidsrepræsentant i Hjørring 
Kommune. Jeg vil gerne fortsat yde 
mit bidrag til kredsens daglige drift 
og ikke mindst ift. de kæmpe udfor-
dringer vi igen står i. 

Lærerne er de første, hvem bliver de 
næste? Det ser nu ud til, at svaret på 
vores spørgsmål fra konflikten i 2013 
er på vej. Vi står overfor en modpart, 
der udfordrer den samlede fagbe-
vægelse og den danske aftalemodel. 
Derfor skal vi fortsat styrke samar-
bejdet med de øvrige organisationer 
- også på lokalt plan. 

Jeg tror på, at vi skaber forbedringer 
ved det lange seje træk og gennem 
samarbejde med arbejdsgiverne. 
Netop det gode samarbejde vi har 
mellem kreds og kommuner, skal vi 
fastholde, så vi fortsat kan skabe for-
bedringer af lærernes arbejdsvilkår 
gennem lokale aftaler - aftaler der på 
trods af lovindgreb mv. øger mulighe-
den for at levere den høje kvalitet i 
undervisningen eleverne fortjener.

Vi skal prioritere den direkte kontakt 
med medlemmerne, fx ved skole-
besøg og deltagelse i møder i faglig 
klub. Får vi succes med i højere grad 
at involvere tillidsrepræsentanterne 
og medlemmerne, styrker vi sam-
menholdet og kvalificerer kredssty-
relsens arbejde.

Om mig selv: Jeg er 44 år, uddannet 
på Hjørring Seminarium i 1998. Jeg 
har de seneste 18 år været engageret 
i kredsstyrelsesarbejdet og har op-
nået en bred erfaring bl.a. som kreds-
kasserer, næstformand og fællestil-
lidsrepræsentant. Derudover er jeg 
ansat som underviser på Danmarks 
Lærerforenings TR-uddannelse.

tom kærgaard
næstformand/fællestillidsrepræsentent

Hjørring kommune
genopstiller til kredsstyrelsen 

 og som fællestillidsrepræsentant
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Jeg genopstiller til kredsstyrelsen.
I skrivende stund er det OK18 der fyl-
der. Strejke? Lockout? Forlig? Aftale? 
Skal vi endnu engang stå i rundkørs-
len iført grønne trøjer? Lockouten 
2013 og dens konsekvenser genop-
leves igen og igen. Hvad med vores 
anseelse i offentligheden – hvorfor 
bliver vores professionalitet ikke an-
erkendt? Det er væsentlige og svære 
spørgsmål.

Situationen i dag er dog en anden, 
end den var i 2013. Vi står ikke ale-
ne men sammen med 700.000 an-
dre offentligt ansatte, og det er ikke 
kun folkeskolen, der er under angreb 
men vores velfærdssamfund. Den 

politiske diskurs personificeret ved 
Moderniseringsstyrelsen taler om at 
rationalisere og effektivisere den of-
fentlige sektor, alt imens der gives 
skattelettelser. De offentligt ansatte 
skal løbe stærkere, mens borgerne 
oplever et forringet serviceniveau. 

Lærerne oplevede i 2013 at blive 
”normaliseret”, og nu er det de andre 
faggrupper indenfor det offentlige, 
der skal normaliseres. Lykkes det, 
er der ikke længere grund til at lave 
overenskomster. Arbejdsmarkedets 
spilleregler ”Den Dansk Model” aftalt 
tilbage i 1899 bliver afløst af arbejds-
givernes dikterede love. Kampen for 
folkeskolen er også en kamp for vores 
velfærd og vi kan finde styrke i, at vi 
er mange faggrupper, der støtter hin-
anden i et forpligtigende fællesskab.

Det er siden 2013 lykkes Lærerkreds 
Nord at genopbygge tilliden og sam-
arbejdet med vores lokale politikere. 
Der er blevet skabt nogle rammer, 
som giver medlemmerne vilkår, der 
er bedre end dem som lov 409 sik-
rer. Dette arbejde skal vi selvfølgelig 
fortsætte, men vi har også et ansvar 
for og opgave med at deltage i debat-
ten om hvilket velfærdssamfund vi 
ønsker. Vi har valgt et arbejde hvor 
viden, udvikling, relationer og dan-
nelse er nøgleord. Det kvalificerer 
os til at vise retning for samfundet, 
deltage i debatten og holde hovedet 
højt.

lars Bidstup Hansen
sydøstskolen 

Hjørring kommune
genopstiller til kredsstyrelsen



Jeg genopstiller til kredsstyrelsen for 
den kommende periode.
 
Jeg er lærer og TR på Vrå Skole, hvor 
jeg har været ansat i 26 år. Jeg har 
siden 2016 været med i kredsstyrel-
sen.
 
I de to år, jeg har været en del af 
kredsstyrelsen, har jeg fungeret som 
kredsens pædagogisk ansvarlige. Jeg 
har bl.a. haft en plads i uddannelses-
udvalget for læreruddannelsen, hvor 
jeg har sat fokus på forholdene for 
og modtagelsen af de nyuddannede 
lærere.  Jeg var i 2016-17 desuden så 
heldig at blive en del af en arbejds-
gruppe nedsat af Danmarks Lærerfor-

ening, der skulle komme med idéer 
og input til et folkeskoleideal. Jeg sy-
nes, det er vigtigt, vi har et udgangs-
punkt for vores praksisudøvelse, som 
samtidig kan bruges politisk.
 
Vi skal sætte fokus på forbedring 
af arbejdsforholdene for lærerne. I 
kredsstyrelsen har vi sat fokus på de 
områder, der presser medlemmerne. 
F.eks. læringsplatforme, tid til at ud-
føre arbejdet tilfredsstillende,  tid til 
at forberede undervisningen, målsty-
ring af undervisningen, økonomi mm. 
Og vi skal blive ved med at kæmpe 
for den gode skole, selv om vi i første 
omgang ikke opnår resultater. Vi skal 
være med til at sætte dagsordenen, 
når det gælder skolepolitik.
 
Samarbejde er et nøgleord for mig. 
Vi skal være bevidste om vores egen 
profession og have respekt for an-
dres. Arbejdet med evalueringen af 
de fælles forståelser samt professio-
nel kapital er eksempler på, hvordan 
vi sammen kan forbedre forholdene 
på skolerne.
 

Helle Weile
vrå skole

Hjørring kommune
opstiller til kredsstyrelsen
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Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og 
til fælles tillidsrepræsentant for læ-
rere og BHK-ledere i Frederikshavn 
og Læsø Kommune.

I mit arbejde i Lærerkreds Nord vil jeg 
arbejde for: 
Lærerkreds Nord arbejder for rammer 
og vilkår der gør, at vi lykkes som læ-
rere og BHK-ledere.
Lærerkreds Nord er med på front-
linjen, når vi diskuterer og beslutter, 
hvordan vi laver den bedste skole.
Lærerkreds Nord er med til at skabe 
fællesskab og sammenhold.

Jeg er 57 år, bosat i Sæby, har været 
lærer siden 1986 og tidligere ansat 

på Sæby Skole siden 1997. Jeg har 
været tillidsrepræsentant i 13 år, fæl-
les tillidsrepræsentant i 4 år og har 
arbejdet som kredsstyrelsesmedlem 
i Lærerkreds Nord siden starten i 
2006.

For mig er det yderst interessant at 
være part i en politisk organisation, 
og jeg vil gerne stille mig til rådig-
hed for at arbejde i spændingsfeltet 
mellem behovet for at skabe så gode 
vilkår for lærerne som muligt og i 
kommunens og statens reformiver 
og økonomi på skrump. Der er brug 
for at tale lærernes stemme på alle 
niveauer og i mit arbejde for at ska-
be bedre vilkår, vil jeg konkret i den 
kommende periode især arbejde for 
muligheder for en endnu større flek-
sibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og 
for en bedre sammenhæng mellem 
forberedelse og undervisning gen-
nem vores lokale aftale. Uanset hvad 
OK-18 bringer skal der skabes ro om 
det der fungerer, og vi skal arbejde 
for at lave det om som ikke fungerer.
Da vi lærere stadig har en norme-
ringsstyret arbejdstidsregulering 
og vi på organisationsniveau, i visse 
sammenhænge, stadig er sat uden-
for reel indflydelse, er der på mange 
områder i nutidens skolepolitiske 
arbejde især brug for diplomati, ved-
holdenhed og samarbejde for at på-
virke den politiske dagsorden. Dette 
er egenskaber, jeg bestræber mig på 
skal være bærende elementer i mit 
kreds- og kommunearbejde og sam-
menholdt med mit erfaringsgrundlag, 
begrunder jeg herved mit kandidatur.

mads Christensen
fællestillidsrepræsentant
frederikshavn kommune

genopstiller til kredsstyrelsen  
og som fællestillidsrepræsentant
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Jeg genopstiller til kredsstyrelsen for 
den kommende periode. Derudover 
fortsætter jeg gerne som kredskas-
serer.

I mit arbejde i Lærerkreds Nord har 
jeg særligt begreberne fællesskab, 
samarbejde og arbejdsmiljø i fokus.

Arbejdsmiljøet for en den enkelte 
lærer/bh.kl.leder er afgørende - dels 
for trivslen på arbejdspladsen, dels 
for kvaliteten i kerneydelsen. Men ar-
bejdsmiljøet må aldrig blive et indi-
viduelt anliggende. Det er fællesska-
bets anliggende og skal påvirkes og 
forbedres i samarbejde på mange ni-
veauer. På den enkelte skole mellem 

medlemmer, TR, AMR og ledelse – på 
det kommunale niveau i et kvalifice-
ret MED-arbejde og gennem dialog 
og samarbejde med den kommunale 
forvaltning – og på landsniveau, bl.a. 
gennem DLF´s arbejdsmiljøstrategi, 
som har særlig fokus på at beskytte 
medlemmerne mod vold og trusler 
på arbejdspladsen.

Vi står lige nu midt i OK18-forhand-
linger, som ingen ved, hvor ender. 
Dog har vi i Lærerkreds Nord opnået 
lokale rammer, der forbedrer Lov 409 
på væsentlige områder. Jeg vil fort-
sat arbejde for frihed og fleksibilitet 
i skolehverdagen, men samtidig for 
rammer der sikrer en prioritering af 
opgaverne og en begrænsning af det 
grænseløse arbejde.

Jeg er 49 år, har været lærer siden 
1993 og tidligere ansat på Aalbæk 
Skole, hvor jeg var TR i 7 år. Siden 
2014 har jeg været kredsstyrelses-
medlem og siden 2015 ligeledes 
kredskasserer i Lærerkreds Nord.

anne dahl-Hansen
kredskasserer

frederikshavn kommune
genopstiller til kredsstyrelsen
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Jeg genopstiller til en ny periode for 
Lærerkreds Nord.

Hvad kæmper vi for? Som repræsen-
tant for lærerne kæmper vi for det 
gode lærerliv. Vi skal blive ved med 
at sikre rammer for det gode arbejds-
miljø, så lærerne har de bedste mu-
ligheder for at levere kvalitet i deres 
arbejde.

Vi skal som lærerkreds være aktive 
og kritiske i forhold til skoleudviklin-
gen i vores område. 

Vi skal som lærerkreds bidrage til at 
lærernes arbejds- og privatliv hæn-

ger sammen - på trods af alle foran-
dringerne.

Vi skal som lærerkreds sikre vores 
medlemmers løn- og ansættelsesvil-
kår - og arbejde insisterende på, at en 
lokalaftale er det bedste fundament 
for en god folkeskole og dens frem-
tid.

Vi skal som lærerkreds tage vare på 
det enkelte medlem gennem hjælp, 
støtte og rådgivning.

Vi skal som lærerkreds forsøge at på-
virke skoleudviklingen gennem såvel 
formelle som uformelle kanaler.

Vi skal som lærerkreds arbejde med 
professionsidealet. Vi skal turde vise, 
at vi er de professionelle og står ved 
de valg, vi tager.

Vi skal som lærerkreds arbejde for, at 
TR’erne stadig er den centrale figur 
blandt medlemmerne og støtte op 
om arbejdet i faglig klub.

Vi skal som lærerkreds være en uund-
værlig del af fremtidens folkeskole.

Vi skal som lærerkreds arbejde for 
lærere på toppen.

Professionelt er jeg lærer på Torslev
skole i Østervrå. Privat er jeg gift og 
bor i Vrå.

Henrik nielsen
torslev skole 

frederikshavn kommune
genopstiller til kredsstyrelsen
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Jeg har været lærer på Torslev Skole 
siden 2002, hvor jeg har undervist på 
alle trin både i normalklasser og på 
hold med elever med særlige udfor-
dringer. Jeg har været TR siden 2014, 
sidder i Skolebestyrelsen og i MED-
udvalget i Skoledistrikt Syd. Privat 
er jeg bosiddende i Brønderslev, gift 
med Pernille og har fire børn i vores 
sammenbragte familie.

Jeg stiller op til Kredsstyrelsen, fordi 
jeg kan og vil arbejde for bedre ar-
bejdsforhold for lærerne i nord. 

Vi har en kredsstyrelse, som har ind-
gået aftaler, der har sikret bedre ram-
mer for lærerne i nord end lærere 

i kommuner, hvor den lokale kreds 
ikke har haft mulighed for at indgå 
aftaler. Kredsen skal fortsat have fo-
kus på de praktiske forhold fra sko-
lens virkelighed, som betyder noget 
for den enkelte underviser i daglig-
dagen. Derfor synes jeg, at det er vig-
tigt, at kredsen har mulighed for at 
have fingeren på pulsen i det enkelte 
skolecenter/distrikt og skoleafdeling, 
hvorfor kredsstyrelsen bør være re-
præsenteret gennem en TR i besty-
relsesarbejdet og MED-udvalget.

Jeg er engageret og pragmatisk i mit 
arbejde som lokal TR på Torslev skole. 
Jeg har bl.a. aftalt med min leder, at 
hvis en lærer midt i skoleåret bliver 
pålagt en ekstra opgave (fx tilsyn med 
et faglokale), skal overtiden enten 
afspadseres som ligelig fordeling af 
forberedelsestid og undervisningstid 
eller udbetales. Er der tale om en vi-
kartime, skal dette afspadseres som 
ren undervisningstid. 

Sådanne aftaler vil jeg gerne brede 
ud blandt alle skoler gennem kred-
styrelsesarbejdet.

rené Borup dehn
torslev skole

frederikshavn kommune
opstiller til kredsstyrelsen



ProCedUre for valg til kredsstyrelsen
Kredsstyrelsen består udover kredsformanden af 6 kredsstyrelsesmedlemmer. 

Det er muligt at opstille til kredsstyrelsen helt frem til selve generalforsamlingen.

Valgmetode:

1. Der vælges formand, som samtidig er valgt som delegeret. 
2. Der vælges 3 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for kredsstyrelsesmedlem-

mer fra Hjørring kommune samt 3 kredsstyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter for 
kredsstyrelsesmedlemmer fra Frederikshavn/Læsø kommuner. 

De således valgte kredsstyrelsesmedlemmer er samtidig valgt som kongresdelegerede 
eller suppleanter for de kongresdelegerede i henhold til de opnåede stemmetal.






