
Kandidater til 
bestyrelsen

1. april 2014 – 31. marts 2016

GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30

TRE FALKE SKOLEN 
SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 

2000 FREDERIKSBERG

NB: KANDIDATER KAN OGSÅ OPSTILLE 
PÅ SELVE GENERALFORSAMLINGEN.

Vel mødt 
onsdag den 12. marts 

kl. 17:30.

“DET HANDLER 
OM DIN HVERDAG”



Jeg har været formand for Frederiksberg Lærerforening i 6 år, og 
jeg genopstiller med stort engagement til endnu en periode.

For reel fleksibilitet – både professionelt og privat
Vi har valgt vores fag og funktioner af mange årsager – og vi er 
forskellige som mennesker, både professionelt og personligt. 
Men behovet for sammenhæng mellem arbejde og privatliv, 
behovet for understøttende pædagogisk ledelse, behovet for gode 
rammer: Det er behov som vi med rette kan forvente opfyldt.
Det er FLFs opgave at hjælpe arbejdsgiverne til at sikre de behov 
opfyldt.

Fællesskabet sikrer den enkelte
Vi er, i 2013, blevet udsat for KL mest aggressive arbejdsgiverpoli-
tik nogensinde – en politik, som Frederiksberg Kommune kritikløst 
har taget til sig.  Resultatet er rigide og ufleksible arbejdsvilkår for 
alle.  At sikre kollektive overenskomster og aftaler er mere end blot 
et spørgsmål om at stå sammen. Det er reelt den eneste måde at 
sikre den enkelte lærer eller børnehaveklasseleder på. Den opgave 
må FLF aldrig svigte.

Fortsæt kampen for det gode arbejdsliv
I de 6 år, jeg har været formand, har vi flere gange sat Frederiks-
berg på landkortet, ikke mindst under forårets lockout, hvor FLFs 
medlemmer hver dag mødte frem i hundredevis for at markere, at 
kampen for et godt lærerliv også er kampen for god undervisning.
Den kamp fortsætter.

Ane Søegaard, formand
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Absurditet og vrede har været fremtrædende følelser i det 
faglige arbejde det sidste års tid, hvor den professionelle lærers 
autonomi har været KL og kommunernes centrale angrebspunkt. 
Overenskomstforhandling, Lockout, lovindgreb (læs overgreb) og 
ny skole reform har fyldt. Forhandlingsvægring og uindskrænket 
ledelsesret har været ingredienserne, – FLF ś ønske var at 
fortsætte og udvikle A08 som en fleksibel og professionel ramme 
om lærerarbejdet. Svaret på de nye udfordringer må ikke ende i 
individualisme, hvor hver enkelt forsøger at redde sig selv, lad os 
fortsætte med at kæmpe for det fælles. 

Ny virkelighed:                                                                                                                                     
Færre lærere pr. elev + fl. uv. lekt. – mindre forberedelsestid 
+ kæmpe inkl. opgave = mindre fleksibilitet og kvalitet, samt 
forringet arbejdsmiljø.

Ib Hummelgaard Nielsen, Skolen ved Nordens Plads
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Jeg har siden august 2013 været TR på Ny Hollænderskolen, og 
fra 1998-2002 sider i Kredsstyrelsen i Glostrup lærerforening. 

Mit hjerte brænder for det uddannelsespolitiske område.

Fællesskab, samarbejde og grundighed er grundessensen i mit 
fagpolitiske virke.

I bestyrelsen vil jeg arbejde for synlighed og indflydelse.

Kristine Falgaard, Ny Hollænder Skolen
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Jeg har siddet i Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse de sid-
ste to år, heraf det sidste 1/2 år som konstitueret næstformand.
For mig har det været to år, der har budt på varierede opgaver alt 
fra at køre lastbil under lockouten til at skrive høringssvar for 
område MED i forbindelse med budget 2014.
Jeg ønsker fortsat at præge og påvirke vores vilkår, og jeg er 
særligt optaget af vores arbejdsmiljø.

De næste år står vi overfor store udfordringer:
•  Lov 409 
•  Implementeringen af den nye folkeskolereform 
•  Kommunens målsætning om at 96 % af alle elever skal 
 inkluderes i normalundervisningen
•  2,6 lektioner mere undervisning pr. uge i gennemsnit for alle  
 lærere og børnehaveklasseledere på Frederiksberg

Jeg vil arbejde for at disse udfordringer bliver løst, så vores 
arbejdsmiljø ikke påvirkes negativt. Det vil jeg bl.a. gøre ved at 
understøtte og inspirere de tillidsvalgte til at varetage deres funk-
tion på skolerne ift. ledelsen og i MED-systemet. Jeg vil arbejde for 
at finde løsninger og muligheder, så vi kan fortsætte med at løse 
vores arbejde på en professionelt tilfredsstillende måde, hvor der 
er balance mellem både arbejdsliv og privatliv. 
Jeg vil fortsat prioritere den tætte kontakt med jer på skolerne; 
det er jeres hverdag og jeres vilkår, der kvalificerer og udstikker 
retningen for bestyrelsens arbejde. 

Cinna Vollmond, Skolen på Nyelandsvej
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Det at være en professionel og progressiv lærer hænger for mig 
sammen med at kunne drøfte mit arbejdsfelt. Det kan dog opleves 
vanskeligt at stille sig kritisk, fordi den offentlige debat hurtigt 
stempler dette som brok. Med den kommende skolereform og de 
ændrede arbejdsvilkår, fremstår denne problematik særlig aktuel 
– for hvad sker der med professionsidealet under de nye vilkår og 
rammer og hvordan gør vi opmærksom på, hvis det ikke hænger 
sammen?

Jeg vil med en post i bestyrelsen for Frederiksberg Lærerfore-
ningen arbejde for, at det fortsat er legalt at stille de nødvendige 
kritiske spørgsmål til indhold og rammer for skolens faglige 
og pædagogiske arbejde – for på den måde at kunne forbedre 
folkeskolen. 

Sonja Hesselager Engsager, Tre Falke Skolen
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Lockouten styrkede sammenholdet og det fagpolitiske engage-
ment. Men nu trues begge dele.  Arbejdsgiver forsøger at bøje 
L409 og lokker læreren med fleksible arbejdstider uden aftaler.
Vi skal vælge mellem arbejdsgivers tilbud om hjemmearbejde og 
L409s fulde tilstedeværelse. Når TR og FLF opfordrer til aftaler 
bliver vi kategorisk afvist.

Hvordan tages der hensyn til den enkelte samtidig med at vi står 
sammen? Hvordan overbeviser vi arbejdsgiver om at aftaler er 
fleksible og professionsfremmende?

Vil arbejdsgiver ikke indgå aftaler, er den eneste solidariske 
mulighed, at vi følger L409. Vi skulle normaliseres og det har 
selvfølgelig konsekvenser for vores arbejds- og privatliv. 
Vælger vi arbejdsgivers ikke-aftale, åbner det op for den indivi-
dualisering som arbejdsgiver ønsker og vanskeliggør muligheden 
for i fremtiden at lave lokalaftaler. Det er ikke omkostningsfrit for 
fællesskabet, hvis vi vælger arbejdsgivers ikke-aftale. Vingummi-
testen er begyndt.

Jeg vil arbejde for:
•  at sammenholdet og engagementet plejes og styrkes.
•  at fagforeninger ikke er problemet, men løsningen i vores 
 arbejdsliv.
•  at vi hjælper hinanden med at fungere professionelt under 
 nye vanskelige vilkår.

Enrico Sørensen, Johannes Skolen
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