


Afviklingen af generalforsamlingen i Esbjerg Lærer-
forening bliver anderledes denne gang. 
Datoen er den 11. juni 2020 kl. 17.30 med en 
alternativ dato den 25. juni 2020, hvis forsamlings-
forbuddet ikke bliver ændret til den 11. juni 2020 
og med håb om, at det i så fald bliver det til den 
25. juni 2020.

Generalforsamlingen foregår via Skype på 7 skoler. 
Darum Børneby knyttes til Fortunaskolen på da-
gen. Fanø vælger selv, om de vil deltage på én af 
Esbjergskolerne eller selv vil afholde det på Fanø. 
Studie 10, UU, SSP Forebyggelse og Vejledning, 
Fraktion 4, Myrthuegård, PE, CSV, SOSU og Kom-
munikationscenteret deltager på et eller flere af de 
udvalgte skoler steder.
  
Vadehavsskolen – afdeling Vittenberg, 
Fortunaskolen – afdeling Bakkevej, 
Signaturskolen – afdeling Kvaglund, 
Urbanskolen – afdeling Præstegård, 
Cosmos – afdeling Bakkeskolen
Bohrskolen – afdeling Vita, 
Auraskolen – afdeling Sønderris 

På de enkelte afholdelsessteder vil der være en 
repræsentant fra kredsstyrelsen, som medbringer 
adgangskort og stemmesedler. Den mundtlige og 
skriftlige beretning inkl. budgettet og regnskabet 
vil blive udsendt en uge før afholdelse via TR, så 
medlemmerne allerede på forhånd kan komme 
med kommentarer og bemærkninger via TR, og 
disse sendes herefter til Kenneth Nielsen

Generalforsamlingsstederne åbner kl. 17.00, 
så folk kan komme i god tid, og alle er klar til  
kl. 17.30, hvor generalforsamlingen begynder, og 
Kenneth Nielsen og dirigenten sikrer en god afvik-
ling. 

Valgene til formand, næstformand, kredsstyrelsen, 
suppleanterne hertil og revisorerne vil foregå fra  
kl. 18.00, så folk, der kun vil komme for at stem-
me, kender tidspunktet. En ikkeopstillet TR og en 
anden udpeget repræsentanten tæller stemmerne 
op og sender resultatet via mail til keni@dlf.org – 
BT@dlf.org

Dirigenten offentliggør valgresultatet umiddelbart 
herefter, og efter punktet evt. afsluttes generalfor-
samlingen. Det kan forekomme, at nogle medlem-
mer forlader stedet, inden resultatet forligger, og 
derfor vil det også blive offentliggjort på hjemme-
siden og via TR og deres interne kommunikations-
platform.

Kandidater til de forskellige poster begrunder de-
res opstilling i en specialudgave af LærerNyt ud-
sendt som pdf-fil til medlemmerne via TR den  
28. maj 2020.

Der er udsendt tilmeldingsliste i forhold til bestil-
ling af sandwich, øl og vand, så vi har et overblik 
over deltagerantallet på de enkelte skoler. Der kan 
være medlemmer, der vælger en skole, der er nær-
mere deres hjem, hvilket også er muligt. 

Tilbagemeldingsfristen via TR til maca@dlf.org er 
den 4. juni 2020. Selvfølgelig er det altid muligt at 
møde op til en generalforsamling uden tilmelding, 
men i denne situation, som vi står i i øjeblikket, vil 
vi opfordre til, at alle nøje overvejer, om de delta-
ger eller ej, så vi kan sikre os, at vi holder os under 
forsamlingsgrænsen. 

Hvis der på nogle af de udvalgte skoler er flere til-
meldt, end forsamlingsforbuddet tilsiger, kan vi bli-
ve nødt til at benytte endnu et lokale på skolen, så 
vi lever op til sundhedsmæssige krav og holder os 
under forsamlingsgrænsen.

Vi har også respekt for, at der er nogle, der ikke 
vil komme grundet risikoen ved Covid-19, men hå-
ber alligevel, at der vil være pæn tilslutning til den 
meget anderledes generalforsamling gennemført 
efter de sundhedsmæssige bestemmelser. 

En anderledes 
generalforsamling



FORMANDSKANDIDAT

“Med gåpåmod, viljen til at lære mere og et bræn-
dende ønske om at gøre en positiv forskel for alle 
medlemmer af Esbjerg Lærerforening, stiller jeg op 
som kandidat til formandsposten.
I de snart ni år, jeg har været lærer, hvoraf de fire 
også har været som tillidsvalgt og kredsstyrelses-
medlem, har jeg lært, at gode arbejdsforhold er 
noget, vi kontinuerligt må kæmpe for. 
Jeg betragter mig selv som en kritisk tænkende 
optimist, der gerne stiller op for mine kolleger og 
fortæller ledere, politikere og forvaltning, hvad vi 
medarbejdere mener om de beslutninger, de tager, 
men som også tror på, at det er samarbejde og det 
gode saglige argument, der bedst baner vejen for 
indflydelse. 
Gennem de sidste fire år har jeg haft mange sam-
taler med Kenneth Nielsen om, hvad det vil sige at 
være formand. Jeg har deltaget både i forberedel-
serne af og selve forhandlingerne til vores seneste 
arbejdstidsaftale, og med ansvaret for det pæda-
gogiske område igennem to år ved jeg, at det er et 
utrolig vigtigt område. 
Hvis jeg bliver valgt som formand, vil jeg naturligvis 
arbejde for, at vi får flere ressourcer til folkeskoler-
ne i Esbjerg og Fanø kommuner. Jeg er dog meget 
bevidst om, at kampen for flere ressourcer også 
er en kamp, der føres for andre velfærdsområder, 
hvor årevis af besparelser også har sat sit tydelige 
præg, og jeg er også meget bevidst om, at rigelige 

ressourcer til virkelig at gøre en forskel nok ikke 
ligger og venter lige rundt om hjørnet. Derfor vil 
jeg også pege på andre og mere ressourceneutrale 
områder, hvor ændringer kan bidrage til både at 
forbedre lærernes arbejdsforhold og kvaliteten af 
kerneopgaven. 
Vi skal have meget mindre detailstyring og færre ri-
gide dokumentationskrav. Vi bør bruge langt mere 
tid på at diskutere værdier og pædagogisk udvikling 
og langt mindre tid på endeløse informationsmø-
der og meningsløse skal-opgaver. Jeg vil arbejde 
for, at arbejdsmiljø, arbejdsglæde og professionel 
dømmekraft sættes på dagsordenen, og jeg vil dra-
ge politikere, forvaltning og skoleledelser til ansvar 
for de rammer, de skaber for vores arbejde og den 
betydning, de har for både kvalitet og arbejdsmiljø.
Det ville gøre mig uendeligt stolt at repræsente-
re en forening, som har så engagerede og loyale 
medlemmer, som Esbjerg Lærerforening har. Kred-
sens medlemmer kan være stolte af både en høj 
organisationsprocent og en høj grad af deltagelse 
ved f.eks. generalforsamlinger, og det skal gerne 
blive ved med at være sådan. Derfor vil jeg arbejde 
for et fortsat højt serviceniveau, og i det omfang 
økonomien tillader det, drømmer jeg om, at ELF 
også kan blive rammen om andre typer medlems-
tilbud, som gør det attraktivt at være en del af fæl-
lesskabet.
Kenneth Nielsen har i sine 14 år på posten væ-
ret en utrolig dygtig og vellidt formand, så det er 
naturligvis med en stor portion ydmyghed og en 
vis portion ærefrygt, at jeg nu stiller mig frem og 
beder om medlemmernes tillid til, at jeg kan løfte 
opgaven fremover. Jeg føler mig klar til at påtage 
mig det ansvar, det er, og stiller hermed mit kandi-
datur til rådighed.”
    Maja G. Østergaard

Til det at være menneske hører sig, at de flotte ord, 
 tanker og drømme, vi smykker os med, ikke altid bliver 
  til virkelighed. Dette skulle vise sig at gøre sig gældende
   med den lokale genforhandling af vores arbejdstidsaftale
    i Esbjerg kommune. Ikke desto mindre gælder mine ord i
     følgende valgoplæg bragt i LærerNyt, marts i år stadig:

At vi nu står uden en lokalaftale i Esbjerg til trods for en uvildig kommissionsrapport, der siger, at der 
ses en positiv statistisk sammenhæng mellem det at have en lokalaftale og lærernes oplevelse af et 

godt arbejdsmiljø på skolerne, er et problem, som både ledere, forvaltning, politikere og vi som Lærer-
forening må have interesse i at få rettet op på. Det betyder dog ikke, at vi for en hver pris skal indgå 

en aftale – slet ikke, hvis det betyder forringelser for vores medlemmer og dermed også for kvaliteten 
af undervisningen. Det betyder til gengæld, at vi sammen må trække i arbejdstøjet og finde nye veje 

til forbedringer for medlemmer og elever, og det arbejde har jeg stadig mod og lyst til at stå i spidsen 
for. Det er med den baggrund, jeg beder om jeres mandat.

O



Jeg vil gerne fortsætte...

arbejdet som næstformand i Esbjerg Lærerforening 
og byder den nye formand velkommen. Jeg har væ-
ret næstformand i ledelse med Kenneth og mener, 
at jeg også kan give den nye formand den nødven-
dige støtte, sparring og stedfortrædelse, når det 
er nødvendigt med det kendskab og den erfaring, 
jeg har fået gennem foreningsarbejdet over 12 år i 
kredsstyrelsen. Sammen med den øvrige kredssty-
relse skal vi opbygge og videreudvikle det allerede 
eksisterende netværk og samarbejde med nuvæ-
rende og kommende samarbejdspartnere i Esbjerg 
Kommune.  

Jeg havde gerne været medunderskriver på en lo-
kal arbejdstidsaftale for børnehaveklasseledere og 
lærere i Esbjerg Kommune gældende for det kom-
mende skoleår, men skolechefen og skolelederne 
kunne ikke imødekomme vores ønske om at bevare 
en forberedelsesfaktor på 0,5 som lærerens profes-
sionelle råderum, som det er beskrevet i den nu-
gældende arbejdstidsaftale. Modparten undsiger 
deres egen underskrift på aftalen, og trods Esbjerg 
Lærerforenings fremstrakte hånd til anerkendelse 
af, at den individuelle forberedelse også rummer 
teamsamarbejde, ville lederne ikke afgive den fulde 
råderet over forberedelsestiden til lærere og bør-
nehaveklasselærere og ønsker at bruge PLM-tiden 
som værende en del af vores forberedelsestid. Jeg 
og mine kolleger oplever desværre alt for ofte ikke 
PLM som brugbar for vores undervisning såvel in-
dividuelt som for teamsamarbejdet. PLM-tiden ser 
vi brugt til alt fra info om snerydning til MIL-kom-
petencekurser og dermed ikke anvendelig som for-
beredelse for den daglige undervisning. Kommu-
nen bryster sig af tillidsbaseret ledelse. Den tillid 
er svær at få øje på. Vi kunne ikke underskrive en 
aftale, der ville forringe lærernes forberedelsestid. 
Aftalen erstattes nu af et administrationsgrundlag, 
der ligner det, vi har i indeværende skoleår, men 
næste skoleår med skoleledelsens tolkningsret.    
Periodeforhandlingerne mellem KL og LC går des-
værre ikke meget bedre og er endnu engang blevet 
udsat. En central aftale ser ud til at have lange ud-
sigter. I mellemtiden bliver det vores vigtigste op-
gave at sikre medlemmerne i Esbjerg Lærerforening 
fortsat gode arbejdsvilkår med vores lokale aftaler. 
Der er plads til forbedringer. Vi er klar. Døren til 
lærerforeningen står altid åben for forhandling.

Det ville være en usandhed, hvis jeg påstod, at 
tabet af Kenneth Nielsen som formand ikke bliver 
mærkbart. Med Kenneths fratrædelse mister vi en 
stor viden, erfaring og respekt omkring Esbjerg Læ-
rerforening. Det kræver stort mod og vilje af den 
nye formand at træde i hans fodspor. Tak til Ken-
neth for at træde til og bevare gejsten og kamp-
viljen i den seneste coronatid. Det har ikke altid 
været lige nemt, men han har ført os sikkert igen-
nem de vanskelige forhold og arbejdsbetingelser, 
som Covid 19´s konsekvenser har budt os. Det bli-
ver formandens og den kommende kredsstyrelses 
fornemste opgave at føre Esbjerg Lærerforening 
frem imod at opnå samme respekt og viden i ar-
bejdet for medlemmerne - men med ny identitet. 
Vi sikrer en fortsat stærk forening med indflydelse, 
fordi vi har aktive medlemmer, der talstærkt møder 
op, når I bliver tilkaldt. I forholder jer til skolens og 
samfundets udvikling, og det betyder, at vi som 
tillidsvalgte i foreningen altid kan få kvalificeret 
sparring. Jo stærkere vi sikrer vores sammenhold, 
jo mere indflydelse kan vi få. 

Med disse ord overlader jeg jer valget – jeg stiller 
mit kandidatur til rådighed.  

       Lars Overgaard Larsen

O
KANDIDAT TIL NÆSTFORMAND



O
  
Altid på vej 

Jeg vil gerne fortsætte med at bidrage til Esbjerg 
Lærerforenings vigtige rolle som en ordentlig, pro-
fessionel og betydningsfuld fagforening til gavn for 
medlemmerne. Med Kenneths Nielsens afgang som 
formand kommer en ny til roret, og jeg vil tilbyde at 
være erfarings- og udsynsmanden, der støtter op 
om den nye formand. Jeg har arbejdet i kredssty-
relsesregiet siden 2006 og har mod på mere.

I dag er alt åbenbart til diskussion i folkesko-
len – dog ikke opdragelsen, som efterhånden  
er skubbet ud i periferien. Vi skal som lærere 
og børnehaveklasseledere tilpasse os alt og alle,  

men min pointe er, at almindelig god opdragelse 
aldrig har skadet. 

Sammen med politikerne, kommunen, lederne og 
forældrene bør vi efterhånden snart finde sammen 
om, at god ro og orden, fornuftig opførsel og hen-
syn til andre er grundlæggende og vigtige værdier 
for et velfungerende arbejdsmiljø for både elever 
og lærere og dermed i sidste ende også for udbyt-
tet af undervisningen og den vigtige almendannel-
se, der skal komme eleverne til gavn i selve livet.

Jeg har været på Spangsbjergskolen siden 1983, 
hvoraf 31 år har været som tillidsrepræsentant, men 
fra og med den 1. april er tillidsrepræsentantrollen 
et færdigt kapitel for mig, og i stedet er jeg at fin-
de på kredskontoret som faglig sagsbehandler i en 
60%’s stilling. Det finder jeg yderst kvalificerende 
og relevant i relation til også at have fingeren på 
pulsen i forhold det pres og de udfordringer, det 
enkelte medlem oplever i hverdagen.

Jeg vil gøre min indflydelse gældende for det enkel-
te medlem på de lokale afdelinger, kommunalt og 
på landsplan via kongressen ved til enhver tid at 
arbejde for de bedste vilkår for medlemmerne vel 
vidende, at udfordringerne ofte er store og svære, 
men dialogen, argumentationen og forhandlinger-
ne er min vej, også selvom vi indimellem når til et 
punkt, hvor nok er nok, hvilket vi netop oplevede 
ved de netop strandede lokale arbejdstidsforhand-
linger. Jeg vil være den, der er med til at tænde ly-
set og gøre en forskel for medlemmerne, og derfor 
stiller jeg også hermed mit kandidatur til rådighed.
   
   Karsten Munk Nielsen

O

KANDIDAT TIL KREDSSTYRELSEN



Stor afstand - stort udbytte 

Ligesom april 2013, for nogle står som et vende-
punkt, kan vi håbe at 12. marts 2020, kan komme 
til at stå som et positivt vendepunkt for folkesko-
len. Inden vi blev hjemsendt, var vores kalender 
fyldt med en lang skoledag, Mil-kursus, tværsmø-
der, team/fagmøder, som ikke alle var lige relevan-
te. Vi skulle dokumentere alt af enhver art, som 
vi oplevede som mistillid til vores arbejde og som 
spild af tid.
Pludselig blev hele vores hverdag og arbejdsliv 
vendt på hovedet. Vi skulle blive hjemme og fjer-
nundervise. Når man tænker på, hvor mange kon-
sulenter, koncepter, detailstyring og regneark, der 
har været med til at skabe vores hverdag i skole-
væsenet, er det næsten utænkelig at forestille sig 
en så stor ændring uden indblanding af disse eks-
perter. Lærerne gik i gang med fjernundervisning 
helt uden konsulentstøtte, prøvede sig lidt frem, 
hvad virkede, hvad gjorde ikke, fik hurtigt tilpasset 
undervisningen, så den gav mening for langt de 
fleste lærere og elever. 
Efter påske måtte de yngste elever vende tilbage til 
skolen, selvfølgelig med visse hensyn.
For os, der startede i skolen, oplevede vi, at hverda-
gen pludselig var noget kortere end normalt. Hol-
dene var meget mindre, end vi var vant til. Lærere 
og elever stod pludselig i en situation med mindre 
klasser og kortere skoledage. På min skole har det 
fungeret fantastisk. Vi har ikke haft en konflikt, og 
lærerne fik det gode arbejdsmiljø tilbage, og det er
på trods af de mange forandringer, vi har lavet på 
2 måneder.

Men vigtigst, lærerne har selv fået lov til at be-
stemme og har selv tilrettelagt det, der gav mest 
mening.

Jeg håber, at vi kan bruge krisen til at få tilliden til-
bage i vores arbejde, hvilket vil give et meget bedre 
arbejdsmiljø for mange lærere. 
Jeg håber, at man kan se værdien i, at lærerne selv 
er med til at bestemme retningen og ikke får prop-
pet alt ned over hovedet af konsulenter.

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, hvor jeg gerne 
vil fortsætte mit arbejde med arbejdsmiljørepræ-
sentanterne og mit kassererarbejde, som de sidste 
år er blevet tilpasset vores faldende medlemstal. 
Som jeg skrev sidst, har vi en økonomi, der passer 
til nutiden. Jeg synes også, det er vigtigt, at Ribe, 
som vores sydligste del af kommunen, er repræ-
senteret i en kredsstyrelse.

    Hanne Lassen
 

     

KANDIDAT TIL KREDSSTYRELSEN

O
KANDIDAT TIL KREDSSTYRELSEN

 De udvalgte skoler:

 Vadehavsskolen – afdeling Vittenberg, 
 Fortunaskolen – afdeling Bakkevej, 
 Signaturskolen – afdeling Kvaglund, 
 Urbanskolen – afdeling Præstegård, 
 Cosmos – afdeling Bakkeskolen
 Bohrskolen – afdeling Vita, 
 Auraskolen – afdeling Sønderris



KANDIDAT TIL KREDSSTYRELSEN

O
Jeg har både lysten og kræfter-
ne til at fortsætte mit arbejde i 
kredsstyrelsen, hvis generalfor-
samlingen giver mig mandatet. 

Mine to års erfaring fra arbejdet i kredsen samt 
mine år som TR skal bidrage til den nyvalgte kreds-
styrelse med en ny formand i spidsen. I mit op-
rindelige oplæg til kredsstyrelsesvalget skrev jeg, 
at jeg tror på en kredsstyrelse, der har lidt af det 
hele; nye kræfter, erfaring samt variation i både al-
der og køn – det afspejler nemlig vores virkelig-
hed i Folkeskolen. Men det kan naturligvis ikke stå 
alene – og derfor har jeg også en helt masse på 
hjertet, som jeg gerne vil bidrage med. 

Under coronakrisen har lærerne endnu en gang, 
løst det umulige. Uden at stille spørgsmål. Uden at 
tælle timer. 

Men med elevernes trivsel og læring for øje. Derfor 
er det også ganske nedslående, at lærere og bør-
nehaveklasseledere står uden arbejdstidsaftale i 
det kommende skoleår. Esbjerg Kommune ville ikke 
imødekomme Esbjerg Lærerforening og vise tillid til 
deres ansatte. 

En underskrift på en sådan aftale, ville være en for-
ringelse af vores arbejdsvilkår. Jeg gik til valg, for to 
år siden, med den overbevisning, at samarbejde er 
vejen frem. Det tror jeg stadig på. Men de seneste 
to år har også lært mig, at når nok er nok, så må 
man sige fra, og det har den nuværende kredssty-
relse netop gjort.  Jeg har et ønske om, at vi igen 
skal have en arbejdstidsaftale, og det vil jeg arbej-
de for, hvis jeg bliver genvalgt. 

I de to år jeg har været en del af kredsen, har jeg, 
i fællesskab med Maja Gundermann, stået for det 
pædagogiske område. Vores omdrejningspunkt har 
været en insisteren på, at lærere har krav på et pro-
fessionelt råderum og en tillid til, at opgaver kan 
løses forskelligt. At alt ikke skal standardiseres og 
passe ned i en kasse. Undervisning er komplekst.
Der er stadig et alt for stort fokus på dataindsam-
ling og resultater, og ude på flere af matriklerne
er medarbejderinddragelsen ikkeeksisterende.
Jeg har et ønske om, at lærerne får bedre og retti-
dig information, og at inddragelse er en selvfølge, 
og det vil jeg arbejde for, hvis jeg bliver genvalgt. 
 
Jeg tror på samarbejde, og jeg har evnerne til at 
opbygge et samarbejde, der kan skabe resultater.  
Jeg tør samtidig også love, at jeg kan stå fast og 
holde hovedet koldt, når stormen raser, og det gør 
den af og til, når man sidder i en kredsstyrelse. 

    Signe Nielsen 

     



Jeg er klar til at arbejde... 

Jeg hedder Henning Lavendt er 46 år og har været 
lærer siden 1999. Jeg har tidligere været stillet op 
til Varde Lærerkreds og mener nu, at tiden er inde 
til mere fagpolitisk arbejde.

Jeg er TR og naturfagsressourceperson på Skads 
Skole (Signatur) og været ansat her siden 2003. 
De senere år har jeg bl.a. været 20-vejleder. Jeg 
har arbejdet med det meste, og er derfor meget 
alsidig.

Mine kendetegn er:
• Ærlighed også selvom det ikke altid er populært
• Engagement
• Arbejdsom

Mine kollegaer siger om mig:
• Leverer altid varen
• Flittig
• Faglig
• Altid forberedt

Der kunne siges og skrives en masse om MIL,  
lærerkommissionen, mangel på forberedelse, pen-
ge til skolerne, efteruddannelse, Corona-tiden og 
alle mulige andre ting, som vi får trukket ned over 
os. Det vil jeg undlade, da vi alle har en fælles hold-
ning om, at det er ting, som vi skal arbejde med.

Kommer jeg ind i ELF, vil jeg skulle lære, men jeg er 
klar til at arbejde.
    Henning Lavendt

O
KANDIDAT TIL KREDSSTYRELSEN



O
Ordentlighed, gode arbejds-
forhold og konstruktiv dialog. 

Jeg hedder Thomas Theilgaard og er TR på Rørkjær 
Skole.
Hvorfor stiller jeg op til kredsstyrelsen?

For det første er det fordi det ligger dybt i mig, 
at engagere mig, når jeg synes tingene bør være 
anderledes. Jeg sætter mig aldrig i et hjørne med 
korslagte arme, men jeg har ideer og argumenter 
til, hvordan tingene kan gøres anderledes. Jeg vil 
gerne (og håber jeg bliver det) opfattes som kon-
struktiv kritisk.
Jeg synes, vi har en del at påpege som kunne være 
anderledes. Vi er mange, der har oplevet det mar-
kante skift i lærerrollen i 2013. Nogen vil faktisk 
mene, at det er en ulempe at have været med før 
år 2013. 

Jeg sammenligner det med burhønen, der ikke ved 
hvordan et høne liv kan være, så kunne man sige 
det samme om lærerjobbet før/efter 2013.
Derfor mener jeg, at vi bør kæmpe for ordentlige 
forhold og aftaler. Derfor er det netop nu endnu 
mere vigtigt at kridte skoene efter de kuldsejlede 
forhandlinger om en lokal aftale. Det er jeg meget 
parat til. 

Der er blevet foræret så meget merarbejde af lov 
409, som jeg kunne holde lange oplæg omkring. 
Så virker det sølle, at man ikke engang vil gå med 
til, at vi som lærergruppe har et absolut minimum 
af professionelt råderum og lader en aftale falde

på baggrund af det. Uden at skænke den fjerneste 
tanke til, hvor meget mere undervisning vi er ble-
vet pålagt siden 2013!!

Hvordan vil jeg arbejde for det?
Jeg synes, vi skal beskrive for alle kanaler og alle 
politiske partier, hvordan hverdagen er i Esbjergs 
Skolevæsen og ikke kun de meget få vinklede hi-
storier, der bliver bragt i JydskeVestkysten. Den 
større indsigt i, hvordan hverdagen hænger sam-
men kan kun give bedre aftaler og forståelse for 
lærerjobbet. 
Det kan kaldes lobbyisme, men så lad det være det 
for vi har brug for at flere forstår de vilkår, som vi 
skal være lærer under her i år 2020.

    Thomas Theilgaard 
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