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Når der den 8. marts 2018 på generalforsamlingen 

er valg til kredsstyrelsen, genopstiller jeg til posten 

som formand for Viborg Lærerkreds. 

Jeg ønsker fortsat at være med til at sikre og tage 

ansvar for, at vi som forening kendes og anerkendes 

for benhårdt at arbejde på at skabe de bedst mulige 

rammer for, at medlemmerne kan lykkes med opga-

ven, bl.a. ved fortsat at kæmpe for bedre balance 

mellem tid og opgaver. 

Vi skal søge indflydelse dér og ad de veje, hvor det 

er muligt. Vi skal fortsætte den igangværende pro-

ces og videreudvikle vores konstruktive samarbejde 

og dialog med både skolelederforeningen, det poli-

tiske niveau i byrådet, forvaltningen og den øvrige 

fagbevægelse i Viborg.  

Vi skal holde os på banen og holde fast i de samar-

bejdsrelationer, der direkte eller indirekte kan være 

med til at danne udgangspunkt for ordentlige ar-

bejdsvilkår for medlemmerne. Det er en meget 

spændende, men også tidskrævende arbejdsform. 

Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at der er indi-

kationer og positive tilbagemeldinger på, at vi er 

godt på vej. 

Omdrejningspunktet og udgangspunktet for al vores 

arbejde er, at sikre medlemmerne de bedste mulig-

heder for at kunne lykkes med opgaven. Det kræver 

bl.a., at vi som kreds har god føling med hverdagen 

på skolerne og de øvrige arbejdspladser. Jeg vil der-

for bestræbe mig på fortsat at være synlig og nær-

værende, holde tæt kontakt til og involvere med-

lemmer og tillidsvalgte.  

Det er min ambition, at jeg som formand for lærer-

kredsen med mit engagement, min tilgang og erfa-

ring kan være med til at gøre en positiv forskel for 

medlemmerne – i et tæt samarbejde med kredssty-

relse, tillidsvalgte og ansatte. 

Jeg er klar til endnu en periode med spændende ud-

fordringer som formand for Viborg Lærerkreds, og 

jeg håber på jeres opbakning til mit kandidatur.  

Vel mødt den 8. marts! 

Jeanette Winther 

Kandidat til posten som formand og kongresdelegeret 
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Efter to år som næstformand og fælles-TR er det 

igen blevet tid til valg og dermed tid til at evaluere 

resultaterne af de seneste to års indsats samt afka-

stet af denne. Et kig tilbage på generalforsamlingen 

for to år siden viser, at fokus har flyttet sig temme-

lig meget, små forbedringer er kommet til, og jeg er 

overbevist om, at vi har haft positiv indflydelse på 

nogle af beslutningerne… 

 
Skolestruktur, besparelser og manglende forberedel-

sestid var de store emner i 2016, og lidt bedring er 

der at spore. Mens mange kommuner fortsat beskæ-

rer skolernes budgetter, var der for første gang i 

mange år en stigning til skoleområdet i 2018.  
Nuvel, 17,4 mio. redder ikke en folkeskole, der er 

alvorligt presset, men det er jo trods alt bedre end at 

fortsætte besparelserne. Skolestrukturen er heller 

ikke et stort emne i debatten. Der er givet håndslag 

på, at vi i en periode arbejder med den nuværende 

struktur, hvilket har givet arbejdsro på denne front. 

 
Manglende tid til forberedelse vil nok være et issue 

de næste mange år. Der er fortsat ikke et rimeligt 

forhold mellem undervisning og forberedelse, og 

det smitter af på kvaliteten i undervisningen. Mang-

lende tid til forberedelse, efterbehandling og relati-

onsarbejde har alvorlige konsekvenser for både ar-

bejdsmiljøet og de børn, der oplever, at de voksne 

omkring ikke har den fornødne tid. 

 
Det store indsatsområde i foråret 2018 er overens-

komstforhandlingerne. Udfordringerne er massive, 

og det gælder både på løn og arbejdstid. Får vi ikke 

Lov 409 byttet til noget bedre, vil det fortsat være 

op til det lokale samarbejde mellem kreds, forvalt-

ning og skolederforening at sætte rammen om læ-

rernes arbejde. Forståelsespapiret har haft stor værdi 

for lærernes arbejdsmiljø i Viborg Kommune, men 

ambitionen må alligevel være, at vi fra centralt hold 

kan sikre nogle rimelige arbejdsforhold for alle. Og-

så gerne uden for Viborg Kommune. Lokalt er der 

op til 4 ugentlige lektioners forskel på, hvor meget 

man underviser på skoler i Viborg Kommune, og 

hvordan vil man forklare rimeligheden i det?   

 

 

 
Inklusion, konvertering af understøttende undervis-

ning til tolærerordning og læringsplatforme, er an-

dre temaer, der trænger til et eftersyn. Inklusion er 

grundlæggende en god og rigtig tanke, men det skal 

være børnenes behov og ikke økonomien, der sætter 

kursen! En del af løsningen er i mine øjne tolærer-

ordning i så mange timer som muligt, og at vi fra 

kredsens side fortsat bør arbejde på, at konvertering 

af understøttende undervisning til tolærerordning 

bliver mere reglen end undtagelsen. 

 
Jeg vil se frem til at fortsætte arbejdet for lærernes 

arbejdsvilkår som næstformand i Viborg Lærer-

kreds. Vi skal fortsat være anerkendt, som den vig-

tigste interessent på skoleområdet. En fagforening, 

der både kæmper for kvalitet i lærernes arbejdsliv, 

og samtidig vil sikre højest mulig kvalitet i vores 

lokale skoletilbud. Og vi skal stå sammen om opga-

ven, for folkeskolen er mere presset end nogensin-

de. 

Brian Dalsgaard 

Kandidat til næstformand og kongresdelegeret 
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Jeg genopstiller som kredsstyrelsesmedlem og kon-

gresdelegeret i Viborg Lærerkreds, fordi jeg gerne 

vil være med til at skabe rammerne for lærerarbej-

det i Viborg kommune. Interessen for fagpolitisk 

arbejde har altid været der, og det ser ud, som om 

de faglige forbund bliver mere og mere vigtige i 

kampen for ordentlige vilkår for offentlige ansatte. 
Jeg er til daglig lærer og TR på Møldrup Skole og 

har mere end 25 års erfaring i folkeskolen. For 2 år 

siden blev jeg valgt til kredsstyrelsen og som kasse-

rer i Viborg Lærerkreds, og det arbejde har været 

spændende og udfordrende fra dag 1. Jeg bor i Vi-

borg og har 2 drenge, som er fløjet fra reden for at 

læse videre. 

 
Udfordringer har der som nævnt været nok af. Per-

sonligt mener jeg, at vi er kommet videre efter lock-

outen i 2013, men det er et faktum, at vi fik en lov 

at arbejde efter i stedet for en arbejdstidsaftale, som 

tidligere satte rammerne for arbejdet på skolerne. 

Jeg synes, man kan konstatere, at arbejdsvilkårene 

rundt om på Viborgs skoler er blevet noget forskel-

lige, og det bør vi have en opmærksomhed på. Der 

burde vel være de samme gode betingelser for at 

undervise på skole A som på skole B! Og at skabe 

de gode arbejdsvilkår for medlemmer af Viborg 

Lærerkreds er en af kredsstyrelsens vigtigste opga-

ver i samarbejde med TR og AMR lokalt på skoler-

ne. Vi har haft mange spændende diskussioner om, 

hvad det gode lærerarbejdsliv i Viborg Kommune 

er, og det er helt afgørende for rekruttering og fast-

holdelse af medarbejdere, at vi har attraktive ar-

bejdspladser, hvor der er en fornuftig balance mel-

lem tid og opgaver, og hvor leder og medarbejdere 

hele tiden forsøger et finde de gode løsninger. 

 
Vi skal som lærerkreds søge mest mulig indflydel-

se, og hvorvidt det gøres bedst med en lokal ar-

bejdstidsaftale eller et forståelsespapir, som er vores 

udgangspunkt lige nu, ja, det er godt spørgsmål. Jeg 

mener, vi har opnået en hel del ved at søge dialogen 

med forvaltning og politikere, og det skal vi blive 

ved med til gavn for medlemmerne. Det er vigtigt, 

at vi taler med de folkevalgte, der er tæt på beslut-

ningerne, om Viborg Kommunes skolevæsen. 

Hvordan bruger vi ressourcerne bedst? Hvad er per-

spektivet set med elevøjne? Med lærerøjne? Med 

lederøjne? 

 
I lærerkredsen har vi i denne valgperiode forsøgt os 

med forskellige aktiviteter. Lige fra åbent medlems-

kursus med både fagligt og socialt indhold til musik 

og sport, hvor vores ønske har været at bringe med-

lemmerne sammen i lidt mere uforpligtende fælles-

skaber til gavn for sammenholdet i kredsen. Og det 

er noget, jeg vil også være med til at prioritere 

fremadrettet. 

 
Jeg håber på din stemme den 8. marts, men jeg hå-

ber først og fremmest på at se dig til generalforsam-

lingen til en spændende beretning og efterfølgende 

dialog medlemmerne i mellem. 

 

Anni Østergaard Bleicken 

Kandidat til kredsstyrelsen og kongresdelegeret 
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Jeg hedder Anne Halkjær Johnsson, jeg har siddet i 

kredsstyrelsen i de seneste to år, og det vil jeg me-

get gerne fortsætte med. 

 

Jeg er lærer og TR på STU Viborg (Særlig Tilrette-

lagt Ungdomsuddannelse), hvor jeg har været ansat 

siden 2012.  

 

Mine første to år i kredsstyrelsen har vist mig, at der 

er rigtig meget spændende at arbejde med, både po-

litisk udadtil og også internt i foreningen med TR-

gruppen og med medlemsaktiviteter. 

Der er gang i mange forskelligartede tiltag, og jeg 

vil meget gerne være ”med ved roret”, når de skal 

fortsætte over de kommende år, hvor vi forhåbentlig 

får forbedret vilkårene for lærerne og børnehave-

klasselederne ude på skolerne og styrket sammen-

holdet blandt os. Det tror jeg på er vigtigt, så vi 

sammen kan opnå resultater. 

 

Det tager tid at komme ordentligt ind i de mange 

ting, kredsstyrelsen arbejder med, men jeg oplever, 

at jeg nu er ved at være så langt, at jeg kan begynde 

at sætte mine egne aftryk.  

 

I den kommende periode håber jeg, vi kan få mere 

gang i vores medlemsaktiviteter, både nogen med 

fagligt indhold og inspiration, men bestemt også 

dem, der ”bare” handler om det sociale, om at få 

gode oplevelser med kolleger fra egen og andre 

skoler. 

 

Vores, forholdsvis nye, brug af facebook som kom-

munikationskanal er også et område, jeg gerne vil  

 

være med til at udvikle. Og så er der stadig en del at 

tage fat på ift. vores forståelsespapir, før det kan 

mærkes ude på alle lærerværelser. Og jeg mener, at 

vi fortsat skal være gode til at få delt de gode erfa-

ringer og tage fat i de ting, der ikke fungerer, så vi 

kan få dem ændret. 

 

Jeg har nu fået indsigt i ”spillet”, erfaring med 

kredsstyrelsen og er klar til at tage hul på en perio-

de, hvor jeg ikke er helt nybegynder. Så det håber 

jeg, at jeg får din stemme til. 

Anne Halkjær Johnsson 

Kandidat til kredsstyrelsen og kongresdelegeret 
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Mit navn er Jacob Svejstrup, er 49 år, bor i Viborg og arbejder 

på Bøgeskovskolen i Bjerringbro. Her har jeg været lærer si-

den 2001, og før det var jeg i nogle år lærer på Rødkærsbro 

Skole. Jeg har, i mere end 15 år, været TR og har de sidste 2 

år tillige siddet i kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds. 

Om man er kredsstyrelsesmedlem eller TR på en skole, så er 

opgaven den samme. Nemlig at sikre gode forhold for sine 

kolleger! Det er ikke en opgave, vi nogensinde bliver færdig 

med og især lige nu ligger der stadig meget arbejde foran os. 

Derfor genopstiller jeg til kredsstyrelsen og håber fortsat at 

kunne bidrage med input, der kan nuancere og perspektivere 

de udfordringer, vi står overfor på Viborg Kommunes skoler. 

Arbejdstid er for langt de fleste det, der fylder allermest. Fru-

strationen over at måtte gå på kompromis med sit arbejde op-

lever vi hver dag, og betyder desværre, at vi bl.a. har gode 

kolleger, der mangler overskud, bliver langtidssygemeldt eller 

helt forlader folkeskolen. Så derfor må vi gøre mere for at 

fortælle, at kvalitet i undervisningen hænger nøje sammen 

med de rammer og arbejdsvilkår vi har som lærere og derigen-

nem sikre, at der er bedre sammenhæng mellem opgaver og 

ressourcer. Det synes jeg ,vi kan og skal gøre bedre. 

Der er lavet et forståelsespapir, mellem Viborg Lærerkreds og 

forvaltningen, der tager afsæt i MED-aftalen og ledelses-

grundlaget: Papiret rummer en række gode initiativer, der 

bl.a. giver mulighed for dialog de steder, hvor det skønnes 

nødvendigt, f.eks.  hvor man oplever samarbejdsproblemer 

eller hvor Lov 409 ikke efterleves. Men vil vi stille os tilfred-

se med et forståelsespapir og Lov 409? Nej! Vi skal naturlig-

vis have en lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Viborg Kom-

mune. En aftale, der sikrer lige vilkår, uanset om man er ansat 

på den ene eller den anden skole i kommunen og en aftale, der 

konkret signalerer, at vores arbejdsgiver tager de arbejdstids-

mæssige udfordringer på sig og ikke alene overlader det til 

skoledelserne og den enkelte skoles økonomi.  

Nu, mere end nogensinde, har vi brug for at stå sammen i 

Danmarks Lærerforening og ikke mindst i Viborg Lærerkreds. 

Jeg har et ønske om at DLF, kredsstyrelse og medlemmerne 

på de enkelte skoler kommer tættere på hinanden. Kredssty-

relsen har gennem det seneste år arrangeret både faglige mø-

der samt forskellige sociale events, som alle bidrager til det 

sammenhold, der er fundamentet i vores faglige forening. Det 

skal vi have mere af, men vi skal også udnytte den enorme 

faglige ressource, der ligger hos vores kolleger. Vi har eksper-

ter rundt om på skolerne, der ved en masse om f.eks. to sprogs 

undervisning, inklusion, Meebook, læsevejledning, plc osv.   

 

Jeg vil arbejde for, at vi finder og involverer de kolleger, der 

brænder for lige netop deres felt og bringer dem tættere på 

foreningen. Lad os få dem engageret, så det kan kvalificere 

dialogen med politikere og forvaltning og nuancere debatten i 

medierne. Samtidig vil DLF i højere grad blive anerkendt som 

en forening, der ikke blot vil lærerne, men i allerhøjeste grad 

også vil eleverne det bedste.  

Til slut vil jeg blot sige, at jeg har meget mere på hjerte, og at 

det at være lærer, TR og, ikke mindst, medlem af DLF er en 

meget stor del af min identitet, så naturligvis vil jeg fortsat 

kæmpe lærernes og dermed også elevernes kamp. Vi ses til 

generalforsamlingen. 

 

 

Jacob Svejstrup 

Kandidat til kredsstyrelsen og kongresdelegeret 


