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Generalforsamling i Lærerkreds Nord 2022 

VALG 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. 

 

Følgende har tilkendegivet, at de opstiller til kredsstyrelsen: 

Lars Busk Hansen, genopstiller som kredsformand 

 

Fra Hjørring Kommune: 

Tom Kærgaard, genopstiller til kredsstyrelsen og som fællestillidsrepræsentant 

Helle Weile Larsen, genopstiller til kredsstyrelsen 

Lise Steiniche, genopstiller til kredsstyrelsen 

 

Fra Frederikshavn/Læsø kommuner:  

Mads Christensen, genopstiller til kredsstyrelsen og som fællestillidsrepræsentant 

Anne Dahl-Hansen, genopstiller til kredsstyrelsen 

Rene Borup Dehn, genopstiller til kredsstyrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ingen snuptagsløsninger i det fagpolitiske arbejde. Vi opnår kun resultater igennem det lange seje 

træk. Det er jeg stadig parat til at deltage i. Derfor genopstiller jeg som kredsformand.  

Der er nok at tage fat på: 

Vi skal have et stærkere fokus på skolernes inklusionsopgave. Målet må være, at alle elever får den rette 

undervisning, og at alle lærere får et godt arbejdsmiljø. Vi skal også styrke arbejdet for, at der skabes 

bedre muligheder for, at alle medlemmer kan deltage i kompetenceudvikling, som er relevant for det 

enkelte, og som man selv har haft indflydelse på deltagelsen i. Det er med til at styrke et godt lærerliv. 

En fuld realisering af potentialet i de lokale arbejdstidsaftaler (A 20) vil være et væsentligt omdrejnings-

punkt for de kommende års politiske arbejde. Igennem samarbejdssporet har vi skabt aftalte rammer for 

lærerarbejdet. Men vi er kun i år ét, og derfor har vi endnu ikke set det fulde udbytte af aftalerne endnu. 

Lokalaftalerne skal skabe en tydelig prioritering af arbejdsopgaverne og sikre tid til forberedelse af un-

dervisningen. Med de første erfaringer med udarbejdelsen af skoleplanerne har vi et godt afsæt for ar-

bejdet med de kollektive prioriteringer på skolen. Nu skal vi sikre processer, der skaber større medind-

dragelse og ejerskab hos alle medlemmer på skolerne. 

Vi skal styrke dialogen, sammenholdet og fællesskabet ved at engagere og involvere medlemmerne i det 

fagpolitiske arbejde. Derfor skal kredsen fortsat tilbyde fagpolitiske medlemsaktiviteter, og kredsstyrel-

sen skal kontinuerligt deltage i møder i faglig klub.  

Udover det politiske arbejde for fællesskabet skal kredsen sikre, at alle medlemmer får adgang til en pro-

fessionel sagsbehandling og medlemsvejledning på kredskontoret. Og de tillidsvalgte skal fortsat opleve, 

at de får god sparring og support i kredsen til deres vigtige arbejde på arbejdspladserne.  

For mig har fællesskab, kollektive aftaler og det gode lærerliv altid været kernen i det fagpolitiske arbej-

de. Det arbejder vil jeg gerne fortsætte. Derfor genopstiller jeg ved generalforsamlingen den 10. marts 

2022.  

 

Lars Busk Hansen 

Kredsformand 

Hjørring Kommune 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og til posten som næstformand og som fællestillidsrepræsentant i Hjør-
ring Kommune. Jeg vil gerne fortsat yde mit bidrag til kredsens daglige drift og fortsatte udvikling. 
 
Jeg tror på, at vi skaber forbedringer gennem det lange seje træk og ved at udvise vedholdenhed. Vi er 
over tid kommet igennem med gode lokale aftaler, der øger muligheden for at levere den kvalitet i un-
dervisningen eleverne fortjener. Det er sket gennem et målrettet samarbejde med arbejdsgiverne, et 
samarbejde vi skal vedligeholde og bygge videre på. 
 
Vi skal – nu hvor det igen er blevet muligt - prioritere den direkte kontakt med medlemmerne, fx 
ved skolebesøg, deltagelse i møder i faglig klub og andre former for medlemsmøder. Det kvalificerer 
kredsstyrelsens arbejde, og det sikrer, at vi retter vores indsats mod det, der betyder mest for medlem-
merne. 
 
Samarbejdet med kredsens engagerede tillidsrepræsentanter er en grundlæggende forudsætning for at 
skabe resultater og for at styrke sammenholdet blandt medlemmerne.  Tillidsrepræsentanterne er kred-
sens forlængede arm på arbejdspladserne, så derfor skal vi have fokus på at støtte tillidsrepræsentantens 
arbejde - både gennem den daglige dialog og ved at prioritere kurser og uddannelse. 
 
Om mig selv: Jeg er 48 år, uddannet på Hjørring Seminarium i 1998. Jeg har de seneste 22 år været enga-
geret i kredsstyrelsesarbejdet og har opnået en bred erfaring bl.a. som kredskasserer, næstformand og 
fællestillidsrepræsentant. Derudover er jeg ansat som underviser på Danmarks Lærerforenings TR-
uddannelse. 
  

 

Tom Kærgaard 

Næstformand / fællestillids-
repræsentant 

Hjørring Kommune 
Genopstiller til kredsstyrelsen  

og som fællestillidsrepræsentant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen for den kommende periode, fordi jeg gerne vil fortsætte med at arbejde 

for bedre forhold for lærerne i Lærerkreds Nord. Jeg har været kredsstyrelsesmedlem i 6 år. Desuden er 

jeg lærer og tillidsrepræsentant på Vrå Skole, hvor jeg har været lærer i 30 år. Jeg har været TR på skolen 

siden 2011.  

I mine 6 år i kredsstyrelsen har jeg været kredsens pædagogisk ansvarlige, og jeg har derfor bl.a. beskæfti-

get mig med læringsplatforme, teknologiforståelse, folkeskoleidealet, afskaffelsen af den læringsmålssty-

rede undervisning og fokus på den grønne omstilling i folkeskolen. Jeg vil arbejde for, at vi i fremtiden 

styrker samarbejdet og tilliden mellem lærere, ledere, forvaltning og politikere, så lærerne får en stemme 

i debatten om, hvordan vi laver den bedste undervisning og den bedste skole.  

Mine erfaringer fra mit daglige arbejde som indskolingslærer og TR bruger jeg i mit kredsstyrelsesarbejde. 

Når der bliver indgået aftaler som f.eks. arbejdstidsaftalen A20, er jeg med til at implementere dem i 

praksis på skolen, og de erfaringer tager jeg med til arbejdet i kredsstyrelsen. De månedlige møder med 

tillidsrepræsentanterne og kredsstyrelsen giver os på samme måde værdifuld viden om arbejdet på sko-

lerne. Vi skal fortsat sammen med tillidsrepræsentanterne arbejde for at engagere medlemmerne på sko-

lerne bl.a. gennem Faglig Klub.  

Hvordan fastholder vi de studerende i uddannelsen og de nyuddannede i jobbet som lærer? For mange 

lærerstuderende giver op sent i uddannelsen, og for mange nyuddannede lærere arbejder ikke som lærer 

få år efter uddannelsens afslutning. I Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen, hvor jeg har en plads, 

arbejder vi bl.a. med, hvordan vi lokalt bedst kan fastholde og hjælpe de studerende og de nye lærere. 

Lærerkreds Nord holder jævnligt møde med LL (Lærerstuderendes Landskreds) Hjørring, og vi har for nylig 

i kredsstyrelsen sammen med LL lavet en samarbejdsaftale. Dette samarbejde, tænker jeg, er særdeles 

nyttigt, og jeg vil glæde mig over, hvis jeg kan fortsætte med at udvikle dette.  

Helle Weile 

Vrå Skole 

Hjørring Kommune 

Genopstiller til kredsstyrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, så jeg kan fortsætte med at videreudvikle et stærkt fællesskab, som har 

til formål at skabe et godt arbejdsliv for alle medlemmer.  

Jeg har været en del af kredsstyrelsen i 3 år og vil fortsat gerne være en del af det fagpolitiske arbejde, 

som starter ved det enkelte medlem og videre i en tråd til de lokale TR’ere, kredsniveau og hovedforenin-

gen. Jeg stiller op for fortsat at kunne være med til at at videreudvikle et stærkt fællesskab, som har til 

formål at skabe et godt arbejdsliv for alle medlemmer.  

Lærerkreds Nord skal være en engageret fagforening, som er synlig og tilgængelig for alle medlemmer. Vi 

skal via jeres erfaringer og oplevelser fra dagligdagen søge indflydelse i de relevante fora. Det er vigtigt, at 

vi agerer og er på forkant med den fagpolitiske dagsorden. Vi skal turde tage ansvar og have holdninger til 

alle skolens opgaver, så vi er med til at sætte dagsordenen for en udvikling, som I kan genkende jer selv i. 

Med lokalaftalerne i kommunerne har vi i lærerkredsen vist, at vi formår at få en stærk og forpligtende 

dialog, som danner et godt fundament for videre samarbejde. 

Jeg har i denne periode arbejdet særligt med arbejdsmiljøområdet. Samarbejdet mellem den lokale AMR 

og TR skal fortsat styrkes, så arbejdsforholdene på både det fysiske og psykiske område prioriteres højt i 

en tid, hvor skolen er i stadig forandring - et tydeligt billede på nødvendigheden af dette har vi set under 

de sidste par år med pandemien. På kommuneplan er repræsentation af kredsen i SektorMED undervis-

ning med til at give indflydelse og medinddragelse, som er til gavn for medlemmerne.  

Jeg arbejder til dagligt på Bjergby Skole, hvor jeg har været TR siden 2011 og forinden AMR i en årrække.  

Lise Steiniche 

Bjergby Skole 

Hjørring Kommune 

Genopstiller til kredsstyrelsen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og til fælles tillidsrepræsentant for lærere og BHK-ledere i Frederiks-
havn. 
 
I mit virke i Lærerkreds Nord vil jeg især arbejde for at:  
 
Kredsen arbejder for rammer og vilkår der gør, at vi lykkes som lærere og  
BHK-ledere. 
Kredsen er med på frontlinjen, når vi diskuterer og beslutter, hvordan vi laver den bedste skole. 
Kredsen er med til at skabe fællesskab og sammenhold. 
 
Jeg er 61 år, bosat i Sæby, har været lærer siden 1986 og tidligere ansat på Sæby Skole. Jeg har været til-
lidsrepræsentant i 13 år, fælles tillidsrepræsentant i 8 år og har arbejdet som kredsstyrelsesmedlem i Læ-
rerkreds Nord siden starten i 2006. 
 
For mig er det yderst interessant at være part i en politisk organisation, og der er til stadighed brug for at 
tale lærernes stemme på alle niveauer. I mit arbejde for at skabe bedre vilkår vil jeg i den kommende peri-
ode især arbejde for, at lokalaftalernes intentioner om en bedre gennemsigtighed i planlægningen og en 
bedre balance mellem forberedelse, undervisning og øvrige opgaver bliver virkeliggjort. 
Det er vigtigt, at der på skolen til stadighed arbejdes for en større klarhed og åbenhed for lærerne om, 
hvorledes man i skoleårets planlægning bl.a. arbejder med skoleplanen og opgaveoversigterne og om-
kring forståelsen af selve indholdet.  
 
Vi skal som kreds være med til at holde fast i det der fungerer, og vi skal arbejde for at lave det om, som 
ikke fungerer. I denne sammenhæng er det også vigtigt, at vi er med til at skabe og understøtte et tæt og 
tillidsfuldt samarbejde mellem TR og skoleledelsen. 
Derfor er der på mange områder i nutidens skolepolitiske arbejde især brug for diplomati, vedholdenhed 
og samarbejdsevner for at påvirke den skolepolitiske dagsorden. Dette er egenskaber, jeg bestræber mig 
på, skal være bærende elementer i mit kreds- og kommunearbejde og sammenholdt med mit erfarings-
grundlag, begrunder jeg herved mit kandidatur. 
 
 

Mads Christensen 

Fællestillidsrepræsentant 
Frederikshavn Kommune 

Genopstiller til kredsstyrelsen  
og som fællestillidsrepræsentant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen for den kommende periode. Derudover fortsætter jeg gerne som kreds-

kasserer. 

I mit arbejde i Lærerkreds Nord har jeg særligt begreberne fællesskab, samarbejde og arbejdsmiljø i fo-

kus. 

Arbejdsmiljøet for en den enkelte lærer/bh.kl.leder er afgørende, både for trivslen på arbejdspladsen og 

for kvaliteten i kerneydelsen. Men arbejdsmiljøet må aldrig blive et individuelt anliggende. Det er fælles-

skabets anliggende og skal påvirkes og forbedres i samarbejde på mange niveauer:  

-  På den enkelte skole mellem medlemmer, TR, AMR og ledelse 

-  På det kommunale niveau i et kvalificeret MED-arbejde og gennem dialog og 

    samarbejde med den kommunale forvaltning  

-  På landsniveau, bl.a. gennem DLF´s arbejdsmiljøstrategi, som bl.a. har fokus på at beskytte med-

 lemmerne mod vold og trusler på arbejdspladsen. 

Vi har i Lærerkreds Nord opnået gode lokalaftaler i alle tre kommuner. Lokalaftalerne danner rammen for 

samarbejdet på skolerne, med skoleplanen i centrum. Aftalerne bidrager til at tydeliggøre prioriteringen 

af opgaverne, samtidig med at der fastholdes både fleksibilitet og frihed i skolehverdagen.  Jeg star til det  

videre arbejde med den vigtige implementering af vores aftaler, så hvert enkelt medlem mærker forbed-

ringer i sit arbejdsliv. 

Jeg er 53 år, har været lærer siden 1993 og tidligere ansat på Aalbæk Skole, hvor jeg var TR i 7 år. Siden 

2014 har jeg været kredsstyrelsesmedlem og siden 2016 ligeledes kredskasserer og arbejdsmiljøansvarlig 

i Lærerkreds Nord. Alt i alt har jeg samlet mig en bred erfaring, som jeg stiller til rådighed og gerne vil 

bruge i det spændende kredsarbejde for alle medlemmer. Derfor genopstiller jeg til kredsstyrelsen. 

Anne Dahl-Hansen 

Kredskasserer 
 

Frederikshavn Kommune 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg genopstiller til Kredsstyrelsen, fordi jeg fortsat vil arbejde for bedre arbejdsforhold for lærerne i Nord.  

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 udfordringer. Jeg har været TR siden 2014, sidder i skolebestyrelsen i 

Skoledistrikt Syd, i det lokale MED-udvalg og i Center-MED. Privat er jeg bosiddende i Brønderslev, gift 

med Pernille og har fire børn i vores sammenbragte familie. 

Vi har i kredsstyrelsen indgået lokale aftaler med de tre kommuner, der har bygget oven på den centrale 

aftale A20 og dermed forbedret rammerne for lærerne/bh.kl.lederne i Nord. I implementeringen af de 

lokale aftaler er det vigtigt, at kredsen har fokus på de praktiske forhold fra skolens virkelighed. En aftale 

mellem kreds og kommune giver først rigtig mening, når begge parter samarbejder om at indfri intentio-

nerne i aftalerne, og sammen følger op på lærernes mulighed for at lykkedes med opgaven. Derfor synes 

jeg, det er vigtigt, at Kredsen har indsigt i aftalernes indvirkning på lærernes dagligdag i det enkelte skole-

center/distrikt og skoleafdeling. Kredsstyrelsen bør derfor være repræsenteret gennem en TR der både 

arbejder i skolebestyrelsen, i MED-udvalget og ikke mindst i klasseværelserne på en skole. 

Jeg har i de fire år, hvor jeg har siddet i kredsstyrelsen, opnået indsigt i kredsens daglige arbejde både på 

det politiske plan og med den kommunale forvaltning. Jeg er ansvarlig for kredsens hjemmeside samt di-

verse medlemsarrangementer. Derudover indgår jeg i Frederikshavn Kommunens styregruppe for imple-

menteringen af LMS (Min Uddannelse og Aula), hvor jeg både repræsenterer kredsen og ikke mindst læ-

rerne.  

I en i forvejen travl hverdag er der ikke plads til, at der løbende kan pålægges opgaver uden afvikling af 

andre. Jeg vil fortsat arbejde for, at vi lærere i Nord har rammer, der matcher arbejdsopgaverne.  

 

René Borup Dehn 

Torslev Skole 
Frederikshavn Kommune 

Genopstiller til kredsstyrelsen  




