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Valgprocedure 

 
Valg til kredsstyrelsen sker i henhold til vedtægternes § 7 og § 7 A. Vedtægterne kan ses her 
eller på www.kreds68.org /kreds 68/vedtægter. 
 
Udpluk: 
 

§ 7 Kredsstyrelsen 

Stk. 1 
Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer. Formand, næstformand, øvrige 
kongresdelegerede samt et antal medlemmer, som samtidig er suppleanter for de 
delegerede….. 
 

§ 7 A Valg 

 

Stk. 4 

Generalforsamlingen vælger først kredsens formand som er kongresdelegeret. Dernæst 

vælges kredsens næstformand, som også er kongresdelegeret. Herefter vælges 

kredsstyrelsens øvrige medlemmer.  Afslutningsvis vælges kredsstyrelsens resterende 

kongresdelegerede blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer.   

Suppleanter for de kongresdelegerede er de valgte kredsstyrelsesmedlemmer med højeste 

stemmetal. 

Suppleanter for kredsstyrelsen er de opstillede ikke valgte med de højeste stemmetal. 

Suppleanter kan om nødvendigt også vælges efterfølgende ved særskilt valg. 

 

Valgprocedure til kredsstyrelsen: 
 

1. Valg af kredsformand 
Formanden er samtidig kongresdelegeret 
 

2. Valg af næstformand 
Næstformanden er samtidig kongresdelegeret 
 

3. Valg af 4 kredsstyrelsesmedlemmer 
 

4. Valg af kongresdelegerede blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer 
Suppleanter for de kongresdelegerede er de valgte kredsstyrelsesmedlemmer med 
højeste stemmetal. 
Suppleanter for kredsstyrelsen er de opstillede ikke valgte med de højeste 

stemmetal. Suppleanter kan om nødvendigt også vælges efterfølgende ved særskilt 

valg. 

 
5.  Valg af Fælles TR for henholdsvis Guldborgsund og Lolland 

 
6. Valg af suppleant(er) for Fælles TR for henholdsvis Guldborgsund og 

Lolland 
 
 

http://www.kreds68.org/kreds-68/vedtaegter
http://www.kreds68.org/
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Herudover gør jeg opmærksom på Vedtægternes 
  
§ 7 A Valg 

Stk. 1 

Valg til Danmarks Lærerforenings kongres og til kredsstyrelsen afholdes på den 

ordinære generalforsamling i alle lige år. 

Stk. 2 

Kandidatforslag kan fremsættes såvel forud for generalforsamlingen som på denne. De 

forud for generalforsamlingen indkomne kandidatforslag udsendes samtidig med den 

endelige dagsorden, idet sådanne kandidatforslag skal være formanden skriftligt i 

hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

 
Hvilket betyder, at alle kandidatforslag, der er modtaget senest 8/3 vil blive nævnt i 
forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden og generalforsamlingsudsendelsen der 
udsendes 12/3. 
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Birger Petersen, genopstiller som formand 
 

Lærernes muligheder for at skabe god undervisning er afgørende for, om vi har en god 
skole. At lykkes med opgaven er en væsentlig drivkraft for lærernes virke.  
 
Efter 6 år med reformen står det nu lysende klart, at den langt fra har haft den ønskede 
effekt, og med lærerkommissionens rapport om lærernes arbejdstid, er det med al 
tydelighed synliggjort, hvor problemerne ligger. Der skal findes løsninger på 
sammenhængene mellem tid og opgaver, mellem undervisning og muligheden for 
forberedelse og sikres gennemskuelighed for lærerne i prioriteringer og 
planlægningsgrundlag. 
 
Det arbejde er vi allerede godt i gang med bl.a. gennem vores lokale arbejdstidsaftaler, 
ligesom der er mange tegn i tiden, som alle peger i den rigtige retning.  
 
Førsteprioritet er fortsat en aftale (central/lokal) om lærernes arbejdsvilkår. En aftale med 
fokus på kerneydelsen – at undervise. 
 
En aftale der bl.a. indeholder: 
 

 Maksimal undervisningstid (750 timer) 

 Sikring af forberedelse, samarbejde, udvikling og fleksibilitet 

 Råderum og tillid - så lærerne kan påtage sig ansvaret for den samlede opgave 

 Mindre styring – bedre og efterspurgt ledelse 

 
Sammenhold og opbakning i og til alle led i foreningen er vores styrke og bedste våben. Det 
skal bevares og udbygges yderligere. 
 
Udgangspunktet for kredsens arbejde i almindelighed – og aftaler i særdeleshed, er den 
virkelighed lærerne oplever i hverdagen på skolerne. Her skal kredsens arbejde (styrelse, 
TR og AMR) kunne mærkes og give mening. Gennem samarbejde skal vi skabe 
troværdighed, respekt og anerkendelse af kredsen/TR/AMR som vigtige og nødvendige 
medspillere og en del af løsningerne. Denne strategi fortsættes. Gennem samarbejde skal vi 
opnå indflydelse og nå vores mål. 
 
 
 

 
 
 
 

Birger Petersen 
formand Lolland-Falsters Lærerforening 

Kongresdelegeret 
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Susanne Køhler, genopstiller som næstformand og fællestillidsrepræsentant 
for Lolland Kommune 

 

Det er os - medlemmerne, der er fagforeningen – lad os gå efter de små sikre sejre på vej til 
forbedrede arbejdsvilkår og en lokal arbejdstidsaftale. 
 
Den kamp, vi kan mobilisere som kolleger, medlemmer og som samlet fagforening, kan 
rykke og skabe tro på, at vi kan skabe resultater sammen og opleve, at det nytter. Vi har 
aldrig haft mere brug for fællesskabet og solidariteten i vores fagforening end nu, hvor vi 
stadig skal redefinere vores mulighed for indflydelse og samarbejde i kampen for de bedst 
mulige vilkår på arbejdspladserne fremadrettet. 
 
Jeg ser de faglige klubber, som en af de bedste muligheder for at skabe den debat, dialog og 
det fællesskab, vi har brug for i fremtiden for at styrke vores fælles bedste på den 
decentrale udvikling og arbejdsvilkår ude på den enkelte skole. 
 
Faglig klub er stedet, hvor der kan skabes konstruktive løsninger, hvor medlemmernes 
indflydelse er sikret gennem en fælles stemme, hvor TR og AMR bliver ”klædt på” af 
medlemmerne – og hvor der er kort kommunikationsvej til både ledelse, den lokale kreds 
og Hovedforeningen. 
 
Min lyst og engagement til fortsat arbejde med at sikre lærerne gode arbejdsvilkår og 
dermed gode rammer for undervisningen, er absolut intakt - derfor stiller jeg op til valget 
som næstformand og som fællestillidsrepræsentant for Lolland Kommune. 
 
Hvis jeg får mandat vil jeg arbejde for: 
 

 At holde fokus på lærernes professionalisme som undervisere. Lærerne både kan og 
vil levere kvalitet og høj faglighed, men det kræver, at vi får mulighed for at udføre 
vores arbejde under ordentlige arbejdsvilkår med vores professionelle dømmekraft. 

 Et stærkt TR- arbejde på alle niveauer, herunder styrkelse af de faglige klubber, så vi 
kan fastholde et stærkt fællesskab, solidaritet og en stærk faglig identitet. 

 At der bliver lyttet til medlemmerne. 

 At der er kort vej fra det enkelte medlem til kredsstyrelsen. 

 At lærerforeningens synspunkter bliver fremført overfor lokalpolitikerne 

 At vi gennem konstruktiv dialog får et godt samarbejde med Lolland Kommune, så 
vi bliver set som en nødvendig samarbejdspartner for at sikre kvalitet i de 
kommunale forslag og løsninger på skoleområdet. 

 At vi leverer en grundig, professionel og værdifuld indsats i alle vores 
samarbejdsrelationer. 

 At Lolland - Falsters Lærerforening fortsat skal være en aktiv og konstruktiv 
medspiller i udviklingen af skolerne og arbejdsvilkårene i de to kommuner.  

 

 
 

 
Susanne Køhler 

næstformand 
TR, Borgerskoleafd. 

fællestillidsrepræsentant i  
Lolland Kommune  



VALG marts 2020 

6 

 

 
René Rygaard, genopstiller til kredsstyrelsen og fællestillidsrepræsentant for  
Guldborgsund kommune 
 
Rene´ Rygaard, 44 år. Lærer og TR på Sydfalster Landsbyordning. Jeg genopstiller til 
kredsstyrelsen i Lolland-Falster lærerforening og som fællestillidsrepræsentant i Guldborgsund 
Kommune. 
 
Jeg har siddet i kredsstyrelsen siden 2016, hvor jeg de sidste 2 år, har været FTR for lærerne i 
Guldborgsund Kommune og kongresdelegeret. Jeg sidder i repræsentantskabet i lærernes A-kasse, 
og jeg har de seneste par år siddet i både hovedMED og centerMED i Guldborgsund Kommune. 
 
Vores profession har aldrig været så meget under pres, som vi har været siden 2013. Derfor er det 
vigtigt, at vi står sammen i en fælles fagforening. Da jeg gerne vil gå forrest i kampen for bedre 
arbejdsforhold for lærerne på Lolland-Falster, genopstiller jeg derfor til kredsstyrelsen og opstiller 
som FTR og kongresdelegeret.  
 
Kredsstyrelsen har siden lockouten i 2014 kæmpet en kamp for at forbedre medlemmernes 
arbejdsvilkår. Vi skal fortsat forsøge, at få vores to kommuner til at forstå, at det er en 
nødvendighed med ordentlige arbejdsforhold og den nødvendige forberedelsestid, hvis vi skal 
levere den undervisning, der ønskes.  
 
Dette handler ikke kun om vores arbejdsforhold, men om at vi er ved at miste en vigtig grundpille i 
det danske samfund, vores fælles folkeskole. Der hvor vi mødes på tværs af skel, etnicitet og 
økonomisk baggrund. 
 
Jeg er stolt af at være lærer, og af at være en del af Danmarks Lærerforening. Jeg går ikke ind i 
dette arbejde for at slippe for at undervise. Jeg elsker stadig at undervise og opstiller ikke, for at 
komme væk fra klasselokalet. Men jeg er blevet grebet at det fagpolitiske arbejde og tror på, at jeg 
kan gøre en forskel. Det fagpolitiske arbejde kræver engagement, indsigt, diplomatisk sans og til 
tider lidt hårdhed. Egenskaber som jeg mener at besidde, sammen med en god portion humor. 
 
Hvis jeg får mandat vil jeg arbejde for:  
 

 Fokus på lærernes professionalisme og deres mulighed for at lykkes med kerneopgaven. 

 

 Arbejde på et konstruktivt og aktivt samarbejde med vores lokalpolitikere. 

 

 Arbejde på at kredsstyrelsen bliver mere synlig på skolerne. 

 

 Arbejde for sammenhold og fællesskab i Lolland-Falster lærerforening. 

 

 Arbejde for at TR og AMR får ordentlige arbejdsforhold i begge vores kommuner. 

 

 
René Rygaard 

TR, Sydfalster skole  
nuværende medlem af Kredsstyrelsen, 

medlem af Hoved- og Center-Med, 
Guldborgsund kommune 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGtLih-bHZAhWNYlAKHb2gBIUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.sydfalsterskole.dk%2FInfoweb%2FDynamiskeSider%2FSkolebestyrelsen.asp&psig=AOvVaw2SNwXWGWYhyvaKQaaEen9H&ust=1519128568536280
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Birgitte Bertelsen, genopstiller som kredsstyrelsesmedlem 
 
 
Jeg er lærer på mellemtrinnet og udskolingen, TR og medlem af MED på Stormarkskolen, 
Nakskov. Jeg har siddet i Kredsstyrelsen i en periode (fra 2018), hvor mit ansvarsområde 
har været: 
 

- Formand for Pædagogisk Udvalg 

- Medlem af Kursus Udvalget. 

Jeg stiller op til Kredsstyrelsen igen. Det gør jeg fordi: 
- Jeg kun lige (i den forgangne periode) har fået et indblik i Kredsstyrelsens hektiske 

og mangfoldige arbejde, og derfor gerne fortsat vil være en del heraf. 

- Jeg er ved at finde retning og overblik målrettet mine ansvarsområder, og derfor vil 

jeg gerne fortsat arbejde med de spændende udfordringer. 

- Jeg ser mange muligheder i de konstante og nye ”tiltag/udmeldinger” fra DLF 

(senest ”Folkeskoleidealet”), som kræver fordybelse, idéudveksling, justering og 

samarbejde både i forholdet til Kredsstyrelsen, det forpligtende Kredssamarbejde 

med kreds 50, 54, 60 og 61 og jer medlemmer. 

- Jeg stortrives med arbejdet i Kredsstyrelsen til glæde og gavn for Kredsstyrelsen, 

DLF og ikke mindst for dig som medlem. 

- Jeg vil gerne være med til at implementere den kommende OK20 

Hvis jeg får din stemme, vil jeg fortsat have fokus på at: 
- ”Den gode undervisning”: er kerneopgaven. Forudsætningen er rammer og tid. 

- ”Den gode skole”: hvor trivsel, relationer og samarbejde er i højsæde.  

- ”Det gode lærerliv”: hvor vores professionalisme og trivsel er kernen. 

- Politiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag. 

- Nye tiltag skal give mening for læreren. 

- Kredsens indflydelse, dialog og samarbejde med kommunerne fortsat styrkes, så du 

kan mærke det i din hverdag. 

Et nyt årti, er en ny start, med nye tider for vores professions selvforståelse, identitet og 
hverdag. En ny OK20 med styrket fællesskab i fagforeningen. Det vil jeg gerne være en 
aktiv del af. 
 
 

 
 
 
 

Birgitte Bertelsen 
medlem af kredsstyrelsen 

TR, Stormarkafd.  
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Kim Christiansen, genopstiller som kredsstyrelsesmedlem 
 
For to år siden fik jeg for første gang mandat til Lolland-Falsters Lærerforenings 
kredsstyrelse. Dengang var mit budskab til generalforsamlingen, at vi skal have 
anstændige arbejdsvilkår, og at vi skal have en aftale.  
 
Det siger jeg sådan set stadig. Men hvor det dengang handlede om lokale aftaler i begge 
kommuner, handler det denne gang om en overenskomstaftale, indgået mellem to 
ligeværdige parter. Og det er knald eller fald, hvis man spørger mig … 
 
Alt for længe har lærerprofessionen været under angreb. Alt for længe har den 
”normaliserede” hverdag betydet høje undervisningstimetal, manglende forberedelse, 
manglende ressourcer, stress og sygemeldinger. Alt for længe har udtrykt mistillid, 
urealistiske krav om robusthed samt en helt generel devaluering af lærerfaget været vilkår. 
 
Vi skal have en aftale i periodeforhandlingerne, og aftalen skal ende med en overenskomst. 
Det er altafgørende - for lærerne, for DLF, for fagbevægelsen, og for Den Danske Model!  
 
Men aftalerne er i sig selv er ikke nok, for der er stadig stor opfindsomhed ift. hvordan 
både de lokale aftaler og lovgivningen bliver tolket. Al erfaring taler for, at det også vil gøre 
sig gældende, når (!) vi får en overenskomst. 
 
Der skal fortsat kæmpes for vores ret - og DLF er stadigvæk vigtigere end nogensinde! 
 
I arbejdet som tillidsvalgt har mit mantra altid været at aftalerne og lovgivningen ikke må 
blive til ligegyldige bogstaver på et stykke papir!  
 
Jeg har været TR på Sakskøbing Skole i knapt fem år, og medlem af Center-MED i 
Guldborgsund ca. i fire år. I kredsstyrelsen har jeg haft posten som kasserer og som 
formand for kursus- og uddannelsesudvalget. På alle disse poster har jeg selvsagt oplevet 
både politiske nederlag og sejre, og det står lysende klart, at arbejdet som tillidsvalgt ikke 
handler om hurtige løsninger og quick-fixes. Det er hårdt arbejde på den lange bane, og 
derfor er der naturligvis også behov for kontinuitet. 
 
Såfremt generalforsamlingen tildeler mig mandat til at fortsætte arbejdet, vil jeg kæmpe 
indædt for anstændige arbejdsforhold for kollegerne. Anstændige arbejdsvilkår er 
forudsætningen for god undervisning til eleverne. Og det er jo i sidste ende dem - vores 
elever - som det hele handler om! 
 
Vi skal kæmpe for vores ret - og jeg er klar til at fortsætte kampen!  
 
 
 

Kim Christiansen 
medlem af kredsstyrelsen 

Kasserer 
TR, Sakskøbing skole  

 medlem af Center-MED, 
Guldborgsund kommune 
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Kurt Jensen, stiller op som kredsstyrelsesmedlem 
 
 

På opfordring fra flere stiller jeg op til kredsstyrelsesvalg. 
 
Godt arbejdsliv styres af godt arbejdsmiljø og det er efter min mening en nødvendighed i et 
travlt og heftigt arbejdsvirke. Anerkendelse og respekt af lærernes indsats er blevet en 
mangelvare, til gengæld skal vi snart dokumentere et hvert toiletbesøg. Det grænser til 
tidsspilde - for lærernes virke, hvor forberedelse er blevet en obduktionsrapport. Noget 
arbejdsmiljø er der, men det kan så sandelig forbedres. 
 
Det er netop, hvad der ligger mig meget på sinde - arbejdsmiljøet. Det der skal sikre os, at 
vi holder til det, og at vi får en værdig tredje alder. Derudover er de mærkesager, jeg er 
optaget af, at vi lærere får den løn, vi er berettiget til - til tiden vel og mærke, herunder også 
de tillæg og især pensionstillæg der tilkommer os. Specielt har det stor betydning for 
overenskomstansatte, hvor det månedligt skal medvirke til, at ingen skal blive længere på 
arbejdsmarkedet end strengt nødvendigt, blot fordi der ikke er etableret en ordentlig 
beregning og udbetaling heraf.  
 
I mit engagement er jeg ikke sådan at slippe af med. En af mine tidligere leder beskrev mig 
som en bidsk terrier, der ikke slipper før, budskabet er forstået. Tjae, jeg er kendt for at 
være vedholden til stædig men også reel. Om det så er derfor, at nogen synes jeg skal stille 
op - skal jeg ikke kunne sige, men jeg vælger at tro, at den tillid jeg har mødt til de andre 
tillidsposter, må bero på tillid til at jeg kan varetage mine kollegers interesser.  
 
 

 
 

Kurt Jensen 
AMR, Borgerskoleafd. 

Medlem af Med 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.idestrup-privatskole.dk/?attachment_id%3D2517&psig=AOvVaw0Lovwuhc4oS1cYZOlSTmsW&ust=1582710240186000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjn_Z617OcCFQAAAAAdAAAAABAE

