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KREDSINFORMATION
februar 2020.
Kære medlem af Lejre Lærerforening
Denne kredsinformation er en særudgave, som kun indeholder valgoplæg fra dem, som pt. har
tilkendegivet at de ønsker at stille op til en af de 3 tillidsposter eller til kredsstyrelsen.
Husk, det er muligt at stille op på selve generalforsamlingen d. 16. marts.
Efter generalforsamlingen vil formanden for Danmarks Lærerforenings overenskomstudvalg og en
af de centrale personer i de kommende periodeforhandlinger Gordon Ørskov Madsen sige noget om
foreningens strategi, og hvad vi går efter under forhandlingerne.
Her vil have mulighed for at stille spørgsmål til periodeforhandlingerne, og foreningens strategi
mm.
Jeg håber du vil komme og deltage i generalforsamlingen og det efterfølgende møde med Gordon.
Med venlig hilsen og vel mødt
Per Brinckmann
Kredsformand

Valgoplæg til tillidsposter og kredsstyrelsen Lejre Lærerforening
1. april 2020 – 31. marts 2022
Opstilling til formandsposten
Jeg har været formand i lidt over 3 år, og mange ting er sket siden jeg blev valgt. Vi har ændret i
strukturen for kredsstyrelsen bl.a. antallet af medlemmer i styrelsen, men også politisk er der sket
nået. Vi har bl.a. fået gjort det muligt for skolerne at gøre skoledagen lidt kortere. Hvilket de fleste
har gjort brug af.
Ved sidste valg skrev jeg, at jeg ville arbejde for:
• Tid på opgaven. Den tid ledelsen forventer I skal bruge, til at løse opgaverne i løbet af skoleåret
skal være synlig.
• Arbejde på, at få oprettet pædagogisk diplommodul til børnehaveklasselederne.
Det er jeg ikke lykkedes at få Lejre Kommune med på. Det betyder ikke, at jeg ikke har fokus på
det.
Gennemsigtighed i opgavefordelingen, samt forståelige og gennemskuelige opgaveroversigter er
noget af det jeg forsat vil arbejde for.
Kompetenceudvikling til børnehaveklasselederne og lærerne, står højt på min liste. Vi skal have
gjort noget ved den manglende kompetenceudvikling i Lejre Kommune.

Et andet tema som jeg vil arbejde for, og presse på at det bliver indført, er seniorordninger til
medarbejderne. Vi skal kunne holde til et helt arbejdsliv. Det skal bl.a. gøres ved at der indføres
seniorordninger, så børnehaveklasselederne og lærerne kan holde til de sidste år i arbejdslivet.
Jeg vil gerne stå i spidsen for at få de mange arbejdsopgaver liggende foran os realiseret. Derfor
genopstiller jeg som kredsformand for Lejre Lærerforening.
mvh
Per Brinckmann
Kredsformand Lejre Lærerforening
Opstilling til næstformandsposten
Mit navn er Jeppe Jensen og udover at arbejde som lærer på Bramsnæsvigskolen, har jeg de sidste
to år været næstformand i Lejre Lærerforening. Det har været to spændende år med mange nye
input, udfordringer og opgaver, som jeg har forsøgt at løse efter bedste evne.
Jeg har valgt at genopstille til posten som næstformand, fordi jeg gerne vil videreføre og
videreudvikle det arbejde, der er blevet lavet i vores fagforening igennem de sidste 2 år.
Næstformandsposten er en mulighed for at være tæt på de politiske beslutningsprocesser i en tid,
hvor både lærernes arbejdstidsvilkår og skolernes økonomi er under pres. At få de to ender til at
mødes er efter min mening den største udfordring, vi som forening står overfor. Den udfordring vil
jeg gerne være med til at arbejde for bliver løst. Vi skal som kreds søge størst mulig indflydelse på
hverdagen som lærer i Lejre.
Med venlig hilsen
Jeppe Jensen
Næstformand Lejre Lærerforening
lærer på Bramsnæsvigskolen
Opstilling til kredskasserer
Jeg vil gerne genopstille som kasserer for Lejre Lærerforening. Udover at passe på kredsens penge,
finder jeg det politiske arbejde i kredsstyrelsen og som pædagogisk ansvarlig både vigtigt og
inspirerende. At skabe en god folkeskole for både lærere og elever er et af verdens vigtigste jobs, og
her giver det mig stor glæde og mening at kunne være med, hvor meninger brydes og skabes. Jeg vil
fortsat arbejde for, at Lejre Lærerforening og dets medlemmer får så stor indflydelse på
skoleområdet, som muligt.
Med venlig hilsen
Anne Jensen,
kredskasserer i Lejre Lærerforening
lærer på Bramsnæsvigskolen
Opstilling til kredsstyrelsen
Jeg har været TR på Firkløverskolen de sidste 5 år, hvor jeg samtidig har siddet i Kredsstyrelsen.
Jeg ønsker fortsat at være en del af det vigtige arbejde, som kredsstyrelsen i Lejre udfører. Kredsen
er en vigtig stemme, medspiller og aktør i forhold til såvel skoleledere, som forvaltning og det
politiske niveau. Som ansat på kommunens specialskole ønsker jeg at bidrage med den særlige
stemme ind i den samlede kredsstyrelse. Min indgangsvinkel, på såvel skole som i kredsstyrelse, er
at indflydelse bedst foregår via samarbejde og forståelse af andres perspektiv - samtidig med at
medlemmernes interesser fastholdes.
Mvh
Anders Frøhlke
Lærer på Firkløverskolen
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Opstilling til kredsstyrelsen
Jeg hedder Hanne List og genopstiller til Kredsstyrelsen. Jeg har været medlem af Kredsstyrelsen
siden 2007 - først som medlem af den daværende TR-kredsstyrelse og siden 2018 som valgt
medlem af Kredsstyrelsen.
Herigennem har jeg ydet fagpolitisk indflydelse på flere planer. Jeg var med i den
forhandlingsgruppe, der fik forhandlet den første lokalaftale i hus i 2015, jeg har i flere år siddet
med i den politisk udpegede referencegruppe vedrørende inklusion og siden foråret 2017 været
medlem af Centerudvalget for Børn og Læring.
Derudover har jeg siden 2007 været tillidsrepræsentant på Trællerupskolen.
Jeg er resultatorienteret og ikke bange for at sige tingene, som de er. Samtidig tror jeg på dialog, og
at man ad forhandlingens vej kommer længst. Vi skal kontinuerligt have fokus på lærernes
arbejdsvilkår og for nuværende søge at styrke og forbedre lokalaftalen og som Kredsstyrelse gøre
vores indflydelse gældende i de fagpolitiske fora, hvor vi i øvrigt er repræsenteret.
Jeg vil bestræbe mig på at være en stemme i Kredsstyrelsen for alle lærere i Lejre Kommune.
Mvh
Hanne List
Lærer på Trællerupskolen
Opstilling til kredsstyrelsen
Mit navn er Jakob Løkken Christensen og jeg er TR på Allerslev skole og har været i kredsstyrelsen
de sidste 3 år. Jeg ønsker at genopstille, da jeg gerne vil fortsætte det vigtige arbejde vi laver i
kredsstyrelsen. Jeg tror at vi får de bedste resultater ved at have et godt samarbejde med kommunen
og ved at være en tydelig stemme for medlemmerne i skoledebatten i Lejre kommune. For mig er
det vigtigt at vi forbedre vores lokalaftale og skaber nogle ordentlige rammer for de nye lærer i
kommunen og skaber en ramme for lærerne på skolerne så alle kan holde til et langt lærerliv.
Mvh
Jakob Løkken Christensen
Lærer på Allerslev skole
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