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Karsten 
Lynge Simonsen

Formandskandidat

Visioner og drømme for foreningen

Jeg genopstiller som formand, fordi jeg fortsat 
har masser af visioner og drømme for vores 
forening. I kredsstyrelsen og formandsskabet ar-
bejder vi på at udvikle det politiske arbejde og 
blive kontinuerligt mere målrettede og dygtigere 
til at agere frem for at reagere. Det afføder re-
sultater i omdømme men også i forhandlinger og 
politiske påvirkninger.

Jeg samarbejder målrettet efter at indfri politiske 
og fagpolitiske resultater på vegne af med-
lemmerne, men også efter en intern udvikling 
af et styrket og tydeligt fællesskab med en 
bedre medlemsindflydelse på foreningspolitik-
ken. Her er der fortsat noget at arbejde med i 
Aalborg Lærerforening -- men også i Danmarks 
Lærerforening. Aalborg er en stor kreds i Dan-
marks Lærerforening, og den lokale indsats skal 
naturligvis have vores stærkeste fokus. Mens vi 
påvirker den lokale politik, skal vi dog også styrke 
indsatsen med at sætte et vist præg på Dan-
marks Lærerforening.

Som formand ønsker jeg at være en tydelig og 
direkte stemme for medlemmerne. En formand, 
som er i kontakt med baglandet og søger viden 

og inspiration i samme. Jeg er ikke bleg for at 
pege fingre, men har også et fokus på os selv 
som forening, mit politiske lederskab og fæl-
lesskabets opbygning. Kompasset vil altid være 
medlemmernes interesse og behov på såvel kort 
som lang bane. Så handler det om at finde den 
smarteste vej derhen.

Hvis jeg genvælges som formand, vil jeg 
fortsætte den nuværende linje med særligt fok-
us på at være en udviklingsorienteret, tydelig, 
stærk og respekteret lokal afdeling af Danmarks 
Lærerforening med vores eget stolte særkende. Jeg 
vil fortsætte den nuværende stil med opsøgende 
og inddragende aktiviteter i forhold til medlem-
mer og andre vigtige uddannelses- og arbejds-
markedsinteressenter, men jeg vil også søge større 
indflydelse på den politiske dagsorden i Dan-
marks Lærerforening. Jeg håber på genvalg, så 
jeg kan fortsætte det arbejde, som jeg satte mig i 
spidsen for i 2016.

1  KANDITDAT KATALOGET

Genopstiller som formand



Jan Knærkegaard
Næstformandskandidat
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En stærk forening har rod i medlemmernes 
behov og ønsker til de pædagogiske, tjenstlige 
og økonomiske interesser. Derfor vil jeg arbejde 
for et stærkt fællesskab, som har til formål at 
skabe det gode arbejdsliv for alle medlemmer. 
Vi skal gennem medlemsinvolvering udnytte den 
kollektive viden, som er til stede i foreningen 
om specifikke emner, til at optimere de politiske 
resultater. 

Aalborg Lærerforening skal være en engageret 
fagforening, der søger indflydelse og dialog 
i alle relevante fora for at opnå størst mulig 
politisk indflydelse. Vi skal være til stede, ”hvor 
indflydelsen ligger”.  Vi skal arbejde tæt sammen 
med de øvrige fagforeninger på det offentlige 
område. Derfor skal vi, når den lokale struktur 
af FH er på plads, være klar til at være en aktiv 
medspiller i samarbejdet med de øvrige faglige 
organisationer. 

En lokalaftale er med til at understøtte det 
gode arbejdsliv. Men vi ser, at manglende 
sammenhæng mellem tid, opgaver og ressourcer 
går ud over kvaliteten af undervisningen. Det er 
vigtigt med en beskyttelse af forberedelsestiden, 
da det er afgørende for at lykkes med 
kerneopgaven. Såfremt dette ikke bliver løst i en 
kommende centralarbejdstidsaftale, skal vi lokalt 
arbejde for en løsning. 

Pædagogisk ekspertise og professionel 
dømmekraft er vigtige forudsætninger for 
lærerjobbet. Derfor er lovgivningen også klar på 
dette område: Man skal have en lærereksamen 
for at undervise i folkeskolen. Derfor vil jeg 
kæmpe for at beholde lærerstillinger på 
lærerhænder, så man følger uddannelseskravet 
og lovgivningen. 

Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, at 
arbejdsdagen glider lettere, og arbejdsopgaverne 
bliver løst på en kvalitativ bedre måde. Kun 
med solidariske løsninger kan vi sikre et godt 
arbejdsmiljø. Der er etableret et netværk 
for arbejdsmiljørepræsentanterne, men for 
yderligere at styrke arbejdsmiljøarbejdet, vil jeg 
arbejde for, at næste skridt bliver at frikøbe 
arbejdsmiljørepræsentanterne til lokale kurser til 
gavn for alle medlemmer.

Genopstiller som næstformand



Lotte Dahl Vedel 
Kredsstyrelseskandidat

Fagbevægelsens Hovedorganisation gjorde år 
2019 til arbejdsmiljøår. Et godt arbejdsmiljø er 
vigtigt for os alle. 

Jeg genopstiller til Aalborg Lærerforenings 
kredsstyrelse, fordi jeg fortsat gerne vil være med 
til at forbedre arbejdsforholdene for foreningens 
medlemmer.

Jeg har i denne periode bl.a. haft fokus på ar-
bejdsmiljøet, herunder professionel kapital, som 
bekendt er i gang på alle arbejdssteder i Skole-
forvaltningen.

Dette arbejde er langt fra færdigt. Jeg vil fortsat 
have fokus på professionel kapital og de tendenser, 
de fælles målingerne viser. Jeg vil bl.a. gennem 
mit arbejde i FMU (Forvaltnings-MED) yde ind-
flydelse på de beslutninger, der vil blive igangsat 
for fælles initiativer i Skoleforvaltningen.

Lærerkommissionens rapport peger bl.a. på 
professionel dømmekraft, der er en del af pro-
fessionel kapital. Det er vigtigt, at vi får et pro-
fessionelt råderum, hvor vi får en vis mulighed 
og fleksibilitet til at undervise, hvilket er vigtigt 
for både undervisningskvaliteten, professionel 
kapital og arbejdsmiljøet. Jeg vil arbejde for, at 
vi på vores arbejdssteder kommer til at opleve en 

hverdag præget af transparens, fair proces og 
retfærdighed.

Den viden, vi får om arbejdsforhold gennem 
skolebesøg og dialog med medlemmerne, giver in-
spiration til, hvad kredsstyrelsen bl.a. skal sættes 
fokus på. Jeg vil fortsat arbejde for, at tillidsval-
gte får de nødvendige redskaber, uddannelse og 
ikke mindst sparring, så de bedre kan lykkes med 
at løfte de mangeartede opgaver ude lokalt til 
gavn for alle medlemmer.  

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, fordi jeg me-
ner, at det er vigtigt for en stærk kredsstyrelse 
at der er en bred repræsentation af foreningens 
medlemsgrupper. Det er vigtigt for det politiske 
arbejde, at der er indgående kendskab til alle 
medlemmers arbejdssted og -forhold. For mig er 
det vigtigt, at alle medlemmer har en oplevelse 
af reel indflydelse. 

Aalborg Lærerforening er en fagforening for 
ALLE vores medlemmer.
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Genopstiller til kredsstyrelsen



Birgitte Kjær

Den 1. september 2019 indtrådte jeg i 
kredsstyrelsen og har således været en del af 
denne i ca. et halvt år. Jeg har mod på mere, 
hvorfor jeg har valgt at stille op igen.

Jeg er særligt optaget af at være med til at 
skabe en god folkeskole og endnu mere en 
god arbejdsplads. Siden september har jeg i 
kredsstyrelsen arbejdet i skolepolitiske udvalg. 
Det har været en spændende og stor opgave at 
arbejde politisk, som jeg meget gerne fortsætter 
med.

Lokalt er jeg TR på Sulsted Skole. Her kan jeg 
med AMR og kolleger være med til at sikre en 
god arbejdsplads for os alle. AMR og jeg har 
ofte en dialog med ledelsen for at sikre os, vi 
bevæger os i samme retning og sammen udvikler 
på skolen. Jeg mener, det er vigtigt Aalborg 
Lærerforening fortsat arbejder for at styrke 
samarbejdet mellem AMR og TR, gerne gennem 
uddannelse. Vi skal fortsat blive klædte godt på 
til at være stærke. Vi har en forvaltning, der hele 
tiden udvikler. Det gør, vi ofte har en følelse af 
afmagt og at vi ikke slår til som lærere, trods vi 
er dygtige, kvalificerede og veluddannede - og 
det giver ingen mening!

Ressourcemodellen er jeg spændt på. Hvad er det 
for en ny hverdag, vi får på skolen? Jeg mener 
ikke, besparelserne i budgettet på skoleområdet 
har sin berettigelse, hvorfor jeg gerne med 
fortsættelse i kredsstyrelsen ønsker at følge den 
nøje. Får vi igen en ulige fordeling, hvor nogle 
skoler får så dårlig økonomi, at det både skader 
arbejdsmiljø og udvikling? 

Den seneste opmærksomhed, jeg som TR og 
kredsstyrelsesmedlem har været meget optaget 
af og har arbejdet med, er fællestilbuddene. 
Processen omkring lukning af specialskoler og 
overgang til nye tilbud var en lang og hård 
proces for de kolleger, der var involveret heri. Jeg 
vil fortsat følge udviklingen på specialområdet.

DSA-undervisningen i Aalborg Kommune 
er seneste blevet ændret med lukning af 
modtageklasser. Det har for mange skabt 
frustrationer på den enkelte skole. Her vil 
jeg i kredsstyrelsen fortsat følge og påvirke 
udviklingen på dette område.
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Sulsted Skole
Genopstiller til kredsstyrelsen



Johnny Nielsen

Politisk gennemslagskraft og medlemsinvolvering

Gode arbejdsvilkår for alle medlemmer i Aalborg 
Lærerforening skal være en hjørnesten i kredssty-
relsens arbejde. Vi skal til stadighed være politik-
skabende samt give med- og modspil og komme 
med vores bud på konstruktive løsninger i samar-
bejdet med politikere, skoleforvaltning og ledere.

To velkendte kernebegreber for mig er politisk 
gennemslagskraft og medlemsinvolvering, som 
jeg bygger mit fagpolitiske arbejde på. Gennem 
medlemsinvolvering til lyttemøder eller ved skole-
besøg får kredsstyrelsen indsigt og viden, så vi 
kan fokusere vores indsatser omkring de behov 
og ønsker, der bredt set er på arbejdspladserne. 
Indflydelse i sig selv er ikke nok - resultaterne 
skal gavne medlemmerne, og vi skal repræsentere 
ALLE medlemmer. Jeg vil fortsat arbejde for at 
udvikle medlemsinvolveringen, så vi i endnu hø-
jere grad styrker sammenholdet og opnår gode 
resultater.

Succes og kvalitet i det daglige arbejde giver 
arbejdsglæde. Jeg vil arbejde for, at Aalborg 
Lærerforening opnår gode aftaler, der understøt-
ter det gode lærerliv. Vi er kommet 

et lille stykke med lokalaftalen med maks. un-
dervisningstimetal, men der er lang vej endnu til 
gode arbejdsvilkår for alle. Jeg vil sætte fokus på 
ordentlig tid til forberedelse, som har afgørende 
betydning for, at vi lykkes med vores undervisning 
- gerne i en central aftale, men ellers i en udbyg-
get Aalborg-aftale.

Mange beslutninger træffes på den enkelte skole. 
For at lykkes med at fremme kvaliteten og arbejds-
glæden i vores arbejde skal tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter hele tiden være 
i stand til at løfte den lokale indsats. Jeg mener 
derfor, at Aalborg Lærerforening fortsat og i 
endnu højere grad skal prioritere at give medar-
bejderrepræsentanterne redskaber, sparring 
samt uddannelse. Jeg vil arbejde for, at medar-
bejderrepræsentanterne får ordentlige vilkår til 
at kunne varetage den vigtige indsats på skolerne.

5  KANDITDAT KATALOGET

Kredsstyrelseskandidat

Lærer og TR på Vejgaard Østre 
Skole
Genopstiller til kredsstyrelsen



Kristoffer 
Høyrup Sørensen

Jeg vil gerne tilkendegive et stort ønske om at 
genopstille til kredsstyrelsen. Jeg opnåede - med 
jeres hjælp og stemmer - valg til Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse i december 2019. 
Det er jeg utrolig beæret, taknemmelig og glad 
for, da jeg brænder for vores arbejdsbetingelser 
og arbejdsvilkår, og dermed har fået muligheden 
for at være helt tæt på beslutningerne. Jeg vil 
derfor gerne med et genvalg til kredsstyrelsen 
kunne bringe København tættere på Aalborg og 
Aalborg tættere på København. 

Dette konkret ved at gøre brug af kredsstyrels-
en og møderne her, hvor jeg vil sætte relevante 
emner på dagsordenen til debat, som kan kvalif-
icere mit hovedstyrelsesarbejde. Samtidig ønsker 
jeg at gøre mere brug af TR’erne på de fælles 
TR-møder. Jeg vil her samle input fra hverdagen 
til hovedstyrelsesarbejdet. Endvidere ønsker jeg 
også at kunne fortsætte mine skolebesøg - i den 
grad, det er realistisk - som jeg har prioriteret i 
indeværende periode. Slutteligt vil jeg forsøge at 
deltage i de lyttemøder med medlemmerne, som 
er relevante for hovedstyrelses- og kredsarbejdet. 

Det er vigtigt for mig at være så tæt på virke-
lighedens nuancer som muligt. De mange stem-
mer fra arbejdspladserne giver et vigtigt billede 

af vores hverdag. Via skolebesøg har jeg fået in-
spiration til det fagpolitiske arbejde, både lokalt 
og centralt, men også erfaret gode løsninger på 
fælles udfordringer, og ikke mindst blevet klogere 
på, hvilke fælles og lokale udfordringer, der sta-
dig er og opstår - og som kræver politisk behan-
dling. 

Det fortæller mig, hvad vi som kredsstyrelse - og 
hovedstyrelse - skal have fokus på, når vi lokalt 
og centralt taler rammer og vilkår med politikere 
og forvaltning. For mig er den store fordel ved 
skolebesøgene og lyttemøderne, at de giver os 
en mulighed for at handle proaktivt snarere end 
bare reagere. Dette kan vi med fordel benytte 
endnu mere - også med en systematik, som jeg 
har forsøgt og fortsat forsøger at bidrage med.
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Vestbjerg Skole
Genopstiller til kredsstyrelsen



Ulla Koch Sørensen
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Vi går et spændende forår i møde. Lærerkommis-
sionen har fremlagt deres anbefalinger, og nu 
skal parterne i gang med periodeforhandlingerne. 
Vi har i den grad brug for, at forhandlingerne 
ender med en aftale, hvor der er mærkbare 
forbedringer for medlemmerne. Uanset resultatet 
skal en kommende kredsstyrelse fortsat arbejde 
med at forbedre rammerne for den professionelle 
opgavevaretagelse med et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø på arbejdspladserne i Aalborg kom-
mune. Det er gode vilkår og rammer, der skaber 
arbejdsglæde, trivsel og attraktive arbejdsplads-
er.

I mit politiske arbejde brænder jeg for:

- at vi kan gøre en forskel for alle vores 
medlemsgrupper

- at vi kan skabe positive forandringer på arbejd-
spladserne

- at involvere medlemmerne blandt andet via lyt-
temøder og skolebesøg

- at styrke fællesskabet blandt andet gennem 
vores faglige, sociale og kulturelle arrangementer

Vi er en fagforening med en høj organisation-
sprocent og forskellige medlemsgrupper.  

Jeg mener, at arbejdet og samarbejdet i kredssty-
relsen kvalificeres af en kredsstyrelse, der sam-
mensættes så bredt som muligt. Derfor vil jeg 
som børnehaveklasseleder endnu engang byde 
ind med mit engagement i det fagpolitiske fæl-
lesskab. Jeg er kasserer i Aalborg Lærerforening, 
og det er en post, jeg meget gerne påtager mig 
igen, hvis jeg får muligheden. Det er både udfor-
drende og spændende at være med til at sikre 
en solid økonomi i Aalborg Lærerforening, så vi 
fortsat kan sikre god sagsbehandling, opkvalifi-
cering af vores tillidsvalgte og medlemsarrange-
menter som er nogle af de områder, vi anvender 
midlerne til.

Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen, så du 
kan være med til at præge debatten, udstikke 
kursen for de kommende års arbejde og vælge, 
hvem du synes, der skal være en del af Aalborg 
Lærerforenings kredsstyrelse.

Kredsstyrelseskandidat

Vester Mariendal Skole
Genopstiller til kredsstyrelsen



Malte Brøndum
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Midt i en brydningstid, som for lærerne i Dan-
mark har været gældende i syv år, ønsker jeg at 
bidrage til fortsatte positive forandringer i dag-
ligdagen for lærerne i Aalborg Lærerforening. Vi 
står med en ny national arbejdstidsaftale, en ny 
formand er på vej og måske også en ny retning 
for Danmarks Lærerforening. Den retning ønske 
jeg at være med til at præge.

Med den nye arbejdstidsaftale er det lokalt, at 
vi skal være med til at sikre “det gode arbejdsliv”. 
Som medlem af kredsstyrelsen vil jeg arbejde 
for en bedre sammenhæng i opgavesammen-
sætningen. Vi skal i Aalborg Lærerforening i de 
kommende år kæmpe for en endnu bedre Aal-
borg-aftale, hvor vi i endnu højere grad sikrer 
forberedelsen af undervisningen, da det er altaf-
gørende for, at alle medlemmer kan levere kvalifi-
ceret undervisning - hver dag.

I Aalborg skal vi sikre, at vi som forening har en 
stærk medlemsinddragelse, så kredsstyrelsens 
arbejde tager udgangspunkt i medlemmernes 
ønsker til forandringer. Vi skal høre stemmerne 
blandt medlemmerne, og det gør vi kun ved at 
være opsøgende. Som kredsstyrelse skal vi på 
skolebesøg, men vi skal også undersøge, hvordan 
vi kan fortsætte arbejdet med at invitere vores 
medlemmer ind til dialog.

I 2019 fik vi en ny forhåndsaftale for alle lærere i 
Aalborg Kommune. Den aftale var et stort skridt 
i retning af en mere gennemskuelig og ensartet 
fordeling af lønmidlerne i kommunen. Men der er 
stadig plads til forbedringer. Vi skal fortsat arbej-
de på løsninger, så der bliver en gennemskuelig-
hed og lighed i de lokale lønmidler, og især også 
i Aalborg Kommunes centrale funktionstillæg. Vi 
skal bestræbe os på at fjerne de sidste levn af 
00’ernes New Public Management tankegang.

Med mig i kredsstyrelsen får I en positiv og enga-
geret en, som brænder for:

• At skabe “det gode arbejdsliv” for alle 
medlemmer

• En endnu bedre lokalaftale

• Større medlemsinddragelse

• En mere fair og gennemskuelig lønpolitik i 
Aalborg kommune

Kredsstyrelseskandidat

TR på Skansevejens Skole 
Stiller op til kredsstyrelsen


