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Bestyrelsens forslag til forretningsorden  

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent.  

 

2. Konsulenten skriver beslutningsprotokol af mødet.  

 

3. Der vælges et antal mødedeltagere, evt. tillidsrepræsentanter, til at bistå 

ved stemmeoptælling.  

 

4. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.  

 

5. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk 

orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må rette sig efter 

dirigentens afgørelse. 

 

6. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan 

formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, 

ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. Ved valg kan de opstillede 

kandidater gå på talerstolen og motivere deres kandidatur. Kandidater får 

ordet i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. 

 

7. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden er dog 

undtaget denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 mødedeltagere kan stille 

forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. 

 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog 

vedtægternes §6. 

 

9. Afstemninger foregår ved håndsoprækninger, medmindre et eller flere 

medlemmer begærer skriftlig afstemning. Alle afstemninger ved 

personvalg i henhold til vedtægternes §10 afholdes efter vedtægternes 

§6. 

 

10. Under forhandlinger kan kredsstyrelsen forlange debatten afbrudt for at 

holde et kort møde. 



 

 

Jeg stiller op til Frederiksberg lærerforenings bestyrelse på den ekstraordinære 

generalforsamling d. 23. oktober 2019. 

Siden august 2018 har jeg været TR på Skolen på Nyelandsvej. 

I 9 år har jeg været lærer i Frederiksberg Kommune, og jeg har gjort mig nogle erfaringer i 

forhold til kommunens skolepolitik, som jeg kunne tænke mig at være med til at diskutere 

og øve indflydelse på i bestyrelsesregi. 

Jeg vil arbejde for, at lærerne på Frederiksberg: 

- Bliver mindre presset på registreringsarbejde, så vi kan fokusere mere direkte på 

elevernes faglige udvikling 

- På længere sigt opnår en lokalaftale grundlagt på fleksibilitet og tillid 

- Får minimeret vores lønefterslæb 

I bestyrelsesarbejdet vil jeg arbejde for en samlet bestyrelse, som bruger sin tid 

konstruktivt på opgaver, der tilgodeser medlemmerne. 

Gensidig tillid, venlighed og engagement er nøgleord for mig. 

  

Jakob Toksvig 
Kandidat til bestyrelsen 

 

Kontaktoplysninger: 

Tlf.: 22 86 56 70 

Mail: jakobtoksvig@gmail.com 



 

 

Jeg har været næstformand i FLF siden 2016, og har et indgående kendskab til kredsens 

arbejde. Jeg er fagligt og personligt klar til at være Frederiksberg Lærerforenings næste 

formand og repræsentere en robust forening, hvor vi i fællesskab skaber resultater. 

Foreningens virke skal være baseret på medlemmernes virkelighed. Vi skal arbejde for 

mulighederne for at lykkes med vores opgaver, for ordentlige arbejdsvilkår og for den 

enkeltes, teamets og skolens/arbejdspladsens mulighed for at vælge de rigtige metoder. 

Foreningen skal over for vores samarbejdspartnere og modparter tydeliggøre, hvad vores 

kolleger har brug for. Og vi skal vise, hvordan vores ønsker og behov kan blive til virkelighed. 

Der er mange vigtige temaer, vi skal arbejde med. Jeg vil pege på tre områder, vi hurtigst 

muligt skal kaste os ovre, eller som vi skal videre med:  

1) En arbejdstidsaftale der gennem et fælles ansvar øger kvaliteten i undervisningen.  

2) Fokus på vores mulighed for at lykkes med fortsat større inklusionsopgave.  

3) Inddragelse af de fagprofessionelle i de overordnede og konkrete faglige/pædagogiske 

overvejelser og beslutninger på skolen/arbejdspladsen. 

Jeg ser frem til (forhåbentligt) at skulle samarbejde med kolleger, faglige klubber, TR’er, 

AMR’er, kredsens TR-gruppe og bestyrelse. Jeg håber på din stemme. 

  

Lasse Hansen  
Kandidat til formandsposten 
 

Kontaktoplysninger: 

Tlf.: 31 46 88 34 
Mail: lhan@dlf.org 



  

 

Det er en kompleks opgave på meningsfuld vis at forene det faglige, sociale og 

dannelsesmæssige perspektiv i den daglige undervisning. Kompetencen til 

dette ligger i lærernes professionelle råderum og dømmekraft, og ideelt set går 

det op. Vi løber dog rigtig hurtigt i den frederiksbergske folkeskole, og vi når ofte 

kun hjørner af vores ideal. Det er derfor nødvendigt fagpolitisk at arbejde 

målrettet for den skole, vi gerne vil skabe, og samtidig have et skarpt analytisk 

blik for, hvad det under de givne rammer er muligt at lykkes med, så det er 

organisationen, ikke den enkelte, der står i dette krydspres.  

Jeg tror på, at den måde, vi arbejder sammen om at løfte folkeskolens opgave 

har betydning for motivation, ejerskab og faglig stolthed. Jeg vil som 

næstformand prioritere tæt dialog med medlemmerne, både i det etablerede 

samarbejde med de tillidsvalgte i TR-netværket såvel som gennem systematisk 

inddragelse af de små medlemsgrupper samt medlemsgrupper på tværs af 

skolerne. På den måde kan vi som foreningen understøtte skoleudviklingen 

lokalt og samtidig løfte enkeltsager til principielle og generelle tiltag på 

kommunalt niveau. I forlængelse af dette vil jeg som næstformand arbejde for et 

konstruktivt samarbejde med ledelse og forvaltning om den gode skole - 

optimalt set med afsæt i en central eller lokal arbejdstidsaftale. 

  

Sonja Hesselager 
Kandidat til næstformandsposten 

 

Kontaktoplysninger: 

Tlf.: 41 81 61 28 

Mail: sonjaengsager@gmail.com 



  



 


