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FRA GLOSTRUP LÆRERFORENING 

 

Nr. 4  
Den 17. november 2015 

 
 
 
Medlemsmøder: 
 
Der har været afholdt medlemsmøder på alle skolerne med henblik på en evaluering af de 15 punkter 
i arbejdstidsbilaget. Evalueringen skal dels bruges til en landsdækkende evaluering og dels til vores 
lokale opfølgning på den Fælles Forståelse. Tak for jeres deltagelse i møderne. 
 
 
HUSK at svare på Inklusionsundersøgelsen senest den 20. november. Den tager højst 10 minutter at 
besvare, og har du endnu ikke nået det kan du gøre det på det link, du har fået af din 
tillidsrepræsentant. 

 
 
Hovedstyrelsesvalget 2015: 
 
Hvert 4. år afholdes der valg til DLF’s hovedstyrelse. 
 
 
Præsentation af kandidater: 
 

Præsentation af kandidaterne bliver bragt i medlemsbladet Folkeskolen, der udkommer den 19. 
november 2015. Præsentationen af kandidaterne kan desuden ses på www.folkeskolen.dk  
 
Afstemningen: 
 
Stemmeafgivningen foregår lige som sidste gang elektronisk via foreningens hjemmeside 
www.dlf.org - ”Hovedstyrelsesvalg 2015”. Der kan stemmes fra torsdag den 19. november kl. 9.00. 
Afstemningen slutter tirsdag den 1. december 2015 kl. 16.00. Der skal anvendes NemID eller 
pinkode til log in.  
 
Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat eller fordeles 
på flere kandidater. På folkeskolens hjemmeside www.folkeskolen.dk kan man læse om 
kandidaterne, ligesom man kan stille spørgsmål og debattere med dem.  
 
Der er 4 kandidater, der stiller op fra Hovedstadsområde, og vi vil i kredsstyrelsen opfordre til, at man 
fordeler sine stemmer på én eller flere af disse lokale kandidater, da det er vigtigt, at vi har 
medlemmer i hovedstyrelsen, som kender netop vores vilkår. 
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De 4 kandidater er: 
 

1. Flemming Ernst – formand for Hvidovre lærerforening – Thomas og Lene anbefaler at stemme 
på Flemming 

2. Jeanette Sjøberg – næstformand i Ballerup Lærerforening – Annemette anbefaler at stemme 
på Jeanette 

3. Morten Refsskov – formand for Ballerup Lærerforening – Charlotte, Flemming og Bendt 
anbefaler at stemme på Morten 

4. Anders Liltorp – formand for Rødovre Lærerforening har sit primære bagland i de østlige 
kommuner i Hovedstaden 

 
Børnehaveklasselederne opfordres til at stemme på Ulla Kock Sørensen. 
 
Glostrup Lærerforening har altid haft en af de højeste stemmeprocenter i landet og det vil vi også 
meget gerne have denne gang, så en opfordring om, at du bruger dine stemmer. 
 
Stemmebarometer: 
 
I lighed med tidligere vil der blive adgang til løbende at følge stemmeprocenten totalt, på kredsniveau 
og på arbejdspladsniveau. Dog vil arbejdspladser med 5 eller færre stemmeberettigede medlemmer 
ikke fremgå. Medlemmerne på disse arbejdspladser vil sammen med arbejdsledige m.fl. blive samlet 
i gruppen ”Andre”. 
 
Valgresultat: 
 
Det forventes, at resultatet af valget kan offentliggøres på foreningens hjemmeside i løbet af aftenen 
tirsdag den 1. december 2015. 
 
 
Hermed en lille oversigt over, hvad de 4 kandidater står for: 
 
 

Jeanette Sjøberg 

Det er vigtigt at få DLF samlet igen og komme fremad.  

Som fagforening skal vi skabe forbedringer og have tydelige 

mål. Vi opnår bedre resultater sammen, end nogen af os kan 

gøre alene! Medlemsinvolvering er vigtig, hvis vi ønsker at 

skabe sammenhold, forandring og handlemuligheder. Både 

beslutningsprocesser og Hovedstyrelsen skal tættere på 

medlemmerne. 

Den kollektive aftaleret er helt afgørende.  
Mit mål er en central arbejdstidsaftale og en kollektiv 
lønpolitik.  

Arbejdstid er og bliver vores hjertesag i DLF. Den kollektive 
aftaleret er helt afgørende og vejen dertil er pt. lokale aftaler. 

Efter individualiseringen af arbejdstiden med Lov 409 ses nu 
planer om en højere grad af individuel løn.  En øget 
individualisering af både arbejdstid og løn kan få store 
konsekvenser for fællesskabet på arbejdspladsen og den 
kollektive aftaleret.  

Lov 409 og reformens paradokser. 
Lov 409 og reformens decentralisering af magtesløsheden efterlader mange medlemmer i egne 
problemer på egen skole. Lærerrollen er under stor forandring og det påvirker læreridentiteten – 
hjerte og hjerne er simpelthen blevet amputeret under lov 409. 
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De nye arbejdstidsregler og reformens modsatrettede elementer har direkte negativ effekt på 
arbejdsmiljøet.    

Den danske model skal udvikles, ikke afvikles. 

Vi udfordres på vigtige principper i DLF og fagbevægelsen, både landspolitisk og fra EU, og opgaven 

bliver at sikre og udvikle den danske model.  Politikken i DLF skal indeholde tydelige dagsordener 

med løsninger og indsatser, der får os i offensiven. 

 

Jeg vil arbejde for: 

Vi skal bevare vores profession, engagement og anerkendes for vores viden og faglighed. Vi skal 

have ordentlige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Vi skal sætte fokus på inklusionsopgaven i praksis. Vi 

skal lykkes med at skabe en skole med de samfundsmæssige og menneskelige værdier, som et 

velfærdssamfund skal bygge på. 

Mine styrker er arbejdsomhed, grundige analyser og en klar stemme, der kvalificerer debatten og 
beslutningerne. 
  

Læs mere her: www.jeanettesjøberg.dk  

  

 

 
Flemming Ernst 
 
Vi skal skabe bedre forhold for alle medlemmer. 
Jeg stiller op til hovedstyrelsen igen. Der er mange 
udfordringer, der skal arbejdes videre med. Her er de vigtigste: 
 
Arbejdstid.  
Målet er en central aftale ved OK-18, der sikrer, at alle har en 
reel mulighed for at kunne levere god undervisning.  
Vi skal imidlertid ikke lade være med at foretage os noget indtil 
2018. Vi skal bruge det, der blev aftalt ved OK-15. Vi skal holde 
fast i, at arbejdstidspapiret skal evalueres, både på centralt, 
kommunalt og skoleniveau. For at forbedre forholdene på den 
enkelte skole. Samtidig skal vi bruge de gode eksempler, der 
efterhånden er fra nogle kommuner. 
 
Folkeskolens økonomi.  
Vi skal kæmpe for, at økonomien til folkeskolen forbedres. 
Omprioriteringsbidraget er en bombe under kommunernes 
økonomi. Det betyder, at vi både skal påvirke Folketingets 
partier og kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune.  
Her skal vi stille værktøjer til rådighed for kredsene.  
Vi skal sørge for, at de penge, der bevilges til skolen, også anvendes der. Det er ikke altid tilfældet 
nu. 
 
Inklusion.  
Alle elever har ret til den rette undervisning. Hvis man vil inkludere 96 % af alle elever, skal der være 
forhold og viden, der sikrer dette. Vi skal holde politikerne fast på, at inklusion ikke er en spareøvelse. 
Og vi skal evaluere, om 96 % er det rigtige måltal. 
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Løn.  
Vi skal fortsat have reallønsudvikling. Lønnen centralt er aftalt frem til 2018.  Lokalt skal vi samle de 
midler op, der er afsat til lokal løndannelse, og de skal udmøntes efter objektive og fremadrettede  
kriterier. 
 
 
Reform.  
Vi får ikke ændret folkeskolereform som helhed. Men vi skal forsøge at ændre på enkeltelementer, så 
de bliver realistiske og fornuftige i en skolehverdag, ikke kun på et ministerpapir. 
 
 

 
Morten Kvist Refskov 

Kære kollega og medlem af Danmarks Lærerforening.  
Mit navn er Morten Kvist Refskov. Jeg er formand for 
Ballerup Lærerforening og er i øvrigt bosiddende i 
Albertslund. Mine børn går på Herstedøster Skole, og min 
kone er lærer på Egelundskolen. Og så er jeg kandidat til 
Hovedstyrelsen, fordi Danmarks Lærerforening har brug for 
friske kræfter og andre bud på, hvordan vi når vores fælles 
mål.  
 
Jeg er overbevist om, at jeg med energi, kritisk sans og nye 
idéer kan gøre en positiv forskel for folkeskolen og alle 
medlemmer af Danmarks Lærerforening.  
 
For mig er et sæde i Hovedstyrelsen ikke alene en adgang 
til at repræsentere medlemmerne og være 
medbestemmende, når det kommer til foreningens politik. 
Det er også en talerstol over for vores administrative og 
politiske ledere og over for samfundet i det hele taget. Der 
er noget, der skal siges, og der er nogen, der skal turde 
sige det. 
 
OK15 var udslagsgivende for min beslutning om at melde mit kandidatur. Jeg er fortsat dybt ind i 
hjertet ærgerlig over foreningens håndtering af overenskomstforløbet, og jeg er uenig i strategien, 
som, jeg mener, splitter os. Vi kan ikke leve med, at vi er blevet umyndiggjort, og at 
medlemmernes arbejdsvilkår - og dermed arbejdsmiljø - er blevet et lokalt anliggende.  
Jeg vil vedholdende kæmpe for, at Danmarks Lærerforenings indflydelse og aftaleret er 
landsdækkende; at vi dyrker solidariteten og fællesskabet og modsætter os øget individualisering 
og konkurrencestatslogik.  
 
Vi skal stå sammen og tro på, at vi med sammenhold og fælles styrke kan forandre vores og 
folkeskolens forhold til det bedre. Sammen gør vi en forskel.  
Du kan læse mere og følge mig på www.folkeskolen.dk (Hovedstyrelsesvalg 2015) og 
www.facebook.com/morten.refskov  
 
Jeg håber på din opbakning, når der stemmes sidst i november! 
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Anders Liltorp 
 
Ambitioner for en bedre folkeskole. 
 
 
For mig er det afgørende at bevare ambitionerne for en 
bedre folkeskole, uanset hvor umulig en situation vi oplever 
at stå i. Der er brug for medlemmernes erfaring, ekspertise 
og kvalifikationer både som fundament for en velfungerende 
folkeskole, men også for de ambitioner medlemmerne har på 
skolens vegne. Der er kun én fagforening, der samlet set 
kan løfte folkeskolen fra lovtekst til samfunds- og 
kulturbærende institution i praksis – det er Danmarks 
Lærerforening, men alene på baggrund af medlemmernes 
engagement og opbakning. 
 
Derfor skal alvoren i den dagligdag, medlemmerne står med 
omsættes til konkrete løsninger, der dels imødegår de 
mange paradokser, der er resultatet af folkeskolereformen, 
og dels giver helt konkrete forbedringer i rammerne for 
arbejdet. Vi skal være konkrete og melde tydeligt ud. Det vil 
jeg arbejde for. 
 
Vores professionsideal og principprogram skal oversættes, så medlemmerne bliver klædt bedre på til 
at handle i arbejdet. Den væsentligste faktor for at samle medlemmerne og give dem tryghed til at 
handle er stærke og kvalificerede tillidsrepræsentanter. Ordet tillidsrepræsentant har betydning i den 
virkelighed, vi står med i dag. Det er helt afgørende, at medlemmer på arbejdspladserne – uanset om 
der er lokalaftaler eller ej – oplever, at tillidsrepræsentanten, kredsen og DLF centralt er tæt på. 
Jeg vil arbejde for en folkeskole med indhold, der ledes – ikke styres, hvor det igen er tydeligt, at 
lærere og skoleledere er fælles om opgaven. En folkeskole, der genrejser respekten for og 
opbakningen til såvel skolen som medlemmerne. 
 
Vi skal fastholde vores ambitioner for en bedre folkeskole – det gør jeg – og jeg stiller mig hermed til 
rådighed som kandidat til Hovedstyrelsen. 
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