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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 7/3-2022 vil blive nævnt i 
forbindelse med udsendelsen af endelig dagsorden og generalforsamlingsudsendelsen, der 
udsendes 10/3-2022. 
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René Rygaard, opstiller som formand for Lolland-Falsters Lærerforening 
 
Jeg er lærer, det er min identitet og har været det gennem 22 års virke på 
Svaneskolen/Sydfalster skole. Mange år som tillidsvalgt har givet mig et indblik i både 
Guldborgsunds og Lollands kommunes skolevæsen, og de udfordringer og 
problemstillinger, som vi i kredsen skal have fokus på. Jeg føler mig derfor klædt på til at 
påtage mig opgaven som formand for Lolland-Falster Lærerforening. Jeg er så heldig, at 
den nuværende kredsstyrelse bakker op om mit kandidatur. 
 
Jeg vil arbejde for:    
 
At vi gennem samarbejde med alle skolens interessenter skal skabe troværdighed, respekt 
og anerkendelse af lærernes arbejde. Vi skal være de nødvendige medspillere og en del af 
løsningen, når der skal skabes de bedste muligheder for skolerne på Lolland Falster.  
 
Lærernes, børnehaveklasseledernes og de mindre medlemsgruppers arbejdsmiljø og 
mulighed for at løse deres kerneopgave, skal være kredsstyrelsens vigtigste opgave at 
understøtte. Vi skal altid have medlemmet i fokus, ikke på bekostning af fællesskabet, men 
som en del af den fælles løsning. 
 
Det arbejde vi allerede er godt i gang med gennem vores lokale arbejdstidsaftaler, skal vi 
fortsætte de kommende år. Vi har skabt et godt fundament, som vi nu skal bygge videre på 
og skabe endnu bedre aftaler i begge vores kommuner. 
 
Vi skal fortsat pleje sammenholdet i foreningen, da vi alle er Lolland-Falster 
Lærerforening. Gennem aktiv deltagelse og engagement skal vi bakke op om vores TR´er 
og AMR´er ude lokalt. De har fået en central rolle i den nye arbejdstidsaftale. 
 
Gennem samarbejde skal vi opnå indflydelse og nå vores mål. 
 
 
 

René Rygaard 
TR, Sydfalster skole  

nuværende medlem af Kredsstyrelsen 
og kongresdelegeret 

 Medarb.repr. i Hoved-, Center- og 
Lokal MED-udvalg 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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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. 
 
Det fællesskab, 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 altid  brug for 
fællesskabet og solidariteten i vores fagforening  hvor vi til stadighed skal redefinere vores 
mulighed for indflydelse i såvel skoleårets planlægning som i den pædagogiske udvikling af skolen 
og samtidig have fokus på de bedst mulige vilkår på arbejdspladserne fremadrettet. 
 
Jeg er fortaler for, at den pædagogiske debat igen får fodfæste hos lærere og ledere og at den 
pædagogiske debat bliver en grundsten, hvorpå den pædagogiske udvikling funderes – både i 
forhold til at styrke vores fælles bedste på den decentrale udvikling og arbejdsvilkår ude på den 
enkelte skole, men især i forhold til at genetablere lærerens professionelle råderum. 
”God skole laver vi sammen” – alle interessenter i folkeskolen. 
 
Faglig klub er også  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 i kredsstyrelsen 
og kongresdelegeret 
TR, Borgerskoleafd. 

fællestillidsrepræsentant i  
Lolland Kommune  
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Kim Christiansen, genopstiller som kredsstyrelsesmedlem og stiller op som 
fællestillidsrepræsentant i Guldborgsund samt som kongresdelegeret 
 
Jeg har indtil nu været medlem af kredsstyrelsen i to valgperioder. I løbet af de fire år er 
der sket meget, og vi har fået mange forbedringer … og det skal så lige præciseres: 
For når jeg skriver, at vi har ”fået mange forbedringer” er der ikke tale om gaver, der er 
blevet os givet uden videre. Nej, det vi har ”fået”, er retteligt resultater opnået som følge af 
langsigtet fagpolitisk arbejde. 
 
Senest har vi med OK21 opnået et nyt, stærkt værktøj i bestemmelserne om skoleplaner, 
opgaveoversigter og tidspuljer. Vi kan nu reelt redefinere vores mulighed for indflydelse, 
og dermed også optimere samarbejdet med ledelser, forvaltninger og politikere. 
Og dette arbejde er nødvendigt! For desværre må vi konstatere, at det ikke er på alle skoler 
og matrikler, hvor aftaler og paragraffer overholdes som de burde; hvor gode intentioner 
drukner i fri fortolkning, og hvor kollegernes vilkår kan (og skal) blive betydeligt bedre - 
med Specialskolen Lolland som aktuelt skræmmeeksempel.   
 
Kampen for anstændige arbejdsforhold er til stadighed i gang, og det er kun ved hjælp af et 
stærkt sammenhold, at vi skaber langtidsholdbare resultater der nytter. Målet er, som altid 
i fagforeningsarbejde, at sikre de absolut bedst mulige vilkår på arbejdspladserne - både 
her og nu, men så sandelig også fremadrettet. 
 
I Lolland-Falsters Lærerforening ser vi år efter år, at medlemstallet daler, og dét selvom vi 
(fortsat) har en høj organisationsgrad. At det er sådan, fortæller historien om, at antallet af 
lærerstillinger reduceres som resultat af demografi og omstruktureringer. Men det 
fortæller også, hvor nødvendigt det er, at Lolland-Falsters Lærerforening fortsat er stærk, 
vigtig og vægtig … Og præcis dér er fællesskab og solidaritet essentielt:  
 
Medlemmerne er fagforeningen. Uden medlemmer, ingen fagforening! 
 
Hvis generalforsamlingen giver mig mandat, vil jeg arbejde for: 
 

• At professionalisme og høj faglighed hele tiden er i fokus.  

• At kerneopgaven bliver udført under ordentlige og anstændige arbejdsvilkår. 

• At medlemmerne opnår endnu større udbytte og værdi af kontingentkronerne. 

• At kredsstyrelsen bliver mere synlig og vedkommende på skoler og matrikler. 

• At TR’er og AMR’er får ordentlige arbejdsforhold til gavn for medlemmerne. 

• At fremføre Lolland-Falsters Lærerforenings synspunkter i konstruktiv dialog i alle 

samarbejdsrelationer. 

 
 

Kim Christiansen 
medlem af kredsstyrelsen 

Kasserer 
TR, Sakskøbing skole  

 medlem af Center-MED, 
Guldborgsund kommune 
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Birgitte Bertelsen, genopstiller som kredsstyrelsesmedlem 
 
 
Jeg er lærer i udskolingen i år, men har også været lærer på mellemtrinnet. Jeg er TR, 
medlem af MED på Stormarkskolen, Nakskov og er suppleant som FTR for Susanne 
Køhler. Jeg har siddet i Kredsstyrelsen i to perioder (fra 2018), og mine ansvarsområder 
har været: 
 

• Formand for Undervisningsudvalget 

• Medlem af Organisationsudvalget 

 

Jeg stiller op til Kredsstyrelsen igen fordi: 
 

• Jeg stortrives med Kredsstyrelsens hektiske og mangfoldige arbejde, og vil derfor 

fortsat gerne være en del heraf. 

• Jeg arbejder i mine ansvarsområder med interesseområder, samt vitale områder for 

Folkeskolen, dens lærere og elever, og derfor vil jeg gerne fortsat arbejde med de 

spændende udfordringer, samt være en del af implementeringen af nye spændende 

tiltag og fokusområder fra f.eks. Lokalaftalerne, A20, Kongresudmeldinger mm. 

• Jeg vil som kredsstyrelsesmedlem stå vagt og værn om lærernes daglige og 

uundværlige arbejde, så tidens trend og quick fixes ikke bliver hverdag. 

Hvis jeg får din stemme, vil jeg fortsat have fokus på at: 
 

• ”Den gode undervisning” er kerneopgaven. Forudsætningen er bl.a. rammer og tid. 

• ”Den gode skole,” hvor dialog, samarbejde og fælles retning og mål er i højsæde.  

• ”Det gode lærerliv,” hvor vores professionalisme og trivsel er kernen. Der skal være 

rammer og forhold, så man kan holde til et helt arbejdsliv. 

• Politiske beslutninger træffes på et oplyst grundlag gennem fortsatte gode dialoger 

med de politiske lag og partier som fra f.eks. KV21 samtalerne. 

• Nye tiltag skal give mening for læreren. 

• Medlemmerne skal gennem Faglig Klub blive en mere aktiv stemme i kredsens 

processer og beslutninger, samt involveres endnu mere i kredsens arbejde.  

• Kredsens indflydelse, dialog og samarbejde med kommunerne skal fortsat styrkes, 

så du kan mærke det i din hverdag og i dit arbejde. 

Jeg er så klar til en periode mere. Der er så meget arbejde, der fortsat skal og kan gøres. 
Det vil jeg gerne være en aktiv del af i Kredsstyrelsen til glæde og gavn for Kredsstyrelsen, 
DLF og ikke mindst for dig som medlem. 
 

 
 
 
 

Birgitte Bertelsen 
medlem af kredsstyrelsen 

TR, Stormarkafd.  
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Bo Groth Rasmussen, genopstiller som kredsstyrelsesmedlem 
 
 

Jeg har siddet i kredsen siden september 2020, hvor jeg på generalforsamlingen, på opfordring, 
valgte at stille op og blev valgt ind. 
 
I kredsen sidder jeg som formand for arbejdsmiljøudvalget. Jeg genopstiller fordi jeg synes at det 
er et spændende område. Der sidder et fantastisk hold på kredskontoret og vi har nogle engagerede 
TR- og AMR-kollegaer at sparre med. 
 
Til dagligt er jeg Lærer på Specialskolen Lolland, hvor jeg er tilknyttet Specialskolens afd. 
Horslunde Autismetilbud. Jeg er medlem af Specialskolens MED udvalg og TRIO i Horslunde. 
 
Lidt om mig selv: 58 år. Læreruddannet på Blaagaard Seminarium, færdig i sidste årtusinde, 1994, 
hvor jeg var på civiluddannelse fra hæren.  
Tidligere tillidsrepræsentant i HKKF, senere TR/AMR i SL-regi som lærer på 
skole/behandlingshjem. Et år som lærer for flygtninge i Røde Kors og de sidste 11 år lærer i Lolland 
kommune, primært i decentrale specialklasser. 
 

• Stort Specialskolehjerte, elsker alt det skæve og at se mælkebøttebørn gro og vokse sig store 

og stærke. 

• Quick-fix kan ikke altid lade sig gøre - det er nærmere de lange seje træk der nytter. 

• Arbejde for at kollegaer igen bliver aktive på lærerværelserne og at trio /med-møder ikke 

bliver den hemmelige klub. 

• At A20 og skoleplan bliver ”levende” og diskuteret på lærerværelset.  

• Fokus på kerneopgaven og tillid til, at vi som professionelle lærere kan vores kram. 

• Ordentlige arbejdsforhold. Vi skal kæmpe for et godt arbejdsmiljø, både for de grønne 

nyuddannede, de garvede, og os der er ved at blive grå i toppen, så der er overskud og 

energi til et helt arbejdsliv uden at blive nedslidte og brændt ud. 

• Tid til forberedelse - både i teams, sammen med kollegaer / pædagoger og medhjælpere og 

individuelt 

• Tid til uddannelse, så vi sammen bliver klogere og kan løfte de mange opgaver i folkeskolen 

• Videreudvikle de gode lokalaftaler vi har både i Guldborgsund og på Lolland 

På DLF-kongressen i 21 blev det kutyme med et citat, før folk skulle gå ned fra talerstolen. Oftest 
blev kloge mænd og gamle grækere citeret. 
Jeg vælger at citere en nutidig pensioneret leder fra det vilde vest på Lolland.  
Han var mest kendt for at sætte en masse nye projekter i søen, nogle vil mene, at han var alt for god 
til det og at der i en lind strøm blev opfundet alt for meget, uden at det blev fulgt ordentligt til 
døren. 
Men de kloge ord kommer her:  
”Lærerne skal gå fløjtende på arbejde når de kommer ind ad skoleporten og de skal gå lige så glade 
og fløjtende hjem, når skoledagen er omme.” 
Det er jeg 100% enig i - men det kræver nogle ordentlige arbejdsforhold og dem kan vi kun få, hvis 
vi har en stærk, solidarisk fagforening - Og det har vi heldigvis hernede på sydhavsøerne. 
 
 

 
 

Bo Groth Rasmussen 
Medlem af kredsstyrelsen 

TR, Specialskolen Horslunde 
  

 


