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”Jeg støtter Thomas, fordi han siden 2013 tålmodigt og vedholdende har 
kæmpet lærernes kamp for bedre arbejdsforhold. Thomas’ vigtigste arbejds-
område er arbejds miljø, hvor han sætter fokus på, at alle børn har ret til den 
rette undervisning, uanset hvor i landet de bor, men at det kræver, at deres 
lærere får mulighed for at lykkes med deres undervisning. Han arbejder seri-
øst og loyalt og har stor fokus på samarbejde, dialog og ordentlighed. Han har 
et godt lokalkendskab til vores kredse, og det er altafgørende for demokratiet 
i foreningen, at vi har lokale kræfter i hovedstyrelsen, som kan være bindeled 
mellem niveauerne i foreningen”.

Lise Vadsager, 2. suppleant
Formand for Ringsted - Sorø Lærerforening

”Jeg støtter Thomas, fordi han insisterende og på bedste vis har kastet sig over foreningen 
som organisation og udviklingen af samme. Med alle medlemmerne for øje skal vi kigge på 
os selv og turde tale højt om behovet for forandring. Det gør han med stor troværdighed 
og ordentlighed. Thomas har trods sin unge alder et indgående kendskab til foreningen, 
kredsene og sekretariatet. Han løser opgaverne med lige dele historik og nytænkning men 
altid i respekt for medlemmerne. Han er aldrig længere væk end et opkald. Thomas lytter, 
og han handler. Jeg oplever ham som en stor ressource og en tålmodig samarbejdspartner 
for mit lokale arbejde i kredsen og for arbejdet med at sikre - ikke bare et bedre - men et 
godt arbejdsmiljø for alle medlemmer i Danmarks Lærerforening.”

Mette Brendstrup Laursen, 1. suppleant
Formand Lærerkredsen Faxe Vordingborg

Kredsstyrelserne i Lolland-Falsters Lærerforening, Lærerkredsen Faxe Vordingborg, Ringsted - Sorø Lærerforening, 
Slagelse Lærerkreds og Næstved Lærerkreds anbefaler Thomas Andreasen til Hovedstyrelsen. 

Kontakt Thomas på than@dlf.org eller tlf. 20 86 17 15   .   Se mere på www.folkeskolen.dk

Thomas Andreasen:

� 42 år og læreruddannet i 2001.

� Tillidsvalgt i Danmarks Lærerforening siden 2002. 

� Tidligere lærer og kredsformand i Næstved.

� Hovedstyrelsesmedlem siden 2010. 

� Nuværende formand for Arbejdsmiljø- og organisationsudvalget.
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Jeg vil arbejde for:

Et godt arbejdsmiljø
� Der skal være balance mellem opgaver og ressourcer
� Alle skal kunne holde til et helt arbejdsliv

Lige muligheder for at holde folkeskole i hele Danmark
� Folkeskolernes økonomi skal forbedres
� Reelle og relevante efteruddannelsesmuligheder

At Danmarks Lærerforening er medlemmernes fællesskab 
� Lærerne skal sætte dagsordenen for folkeskolens udvikling
� Fortsat udvikling af vores fagforening

En central arbejdstidsaftale i 2020 
� Ordentlige og aftalte arbejdstidsregler for alle medlemmer

Bedre inklusion 
� Alle elever har ret til den rette undervisning
� Elevernes og lærernes retssikkerhed skal forbedres


