
Generalforsamling 2020.  

Foreløbig kandidatliste til styrelsen i Favrskov Lærerforening  

Det er også muligt at stille op på selve generalforsamlingen torsdag den 26. marts 2020.  

 

 

Rikke Harboe Jensen – nuværende formand genopstiller til en ny periode 

 I Favrskov Lærerforening arbejder jeg for, at vi tilbyder alle vore medlemmer en 

tryg, professionel og grundig sagsbehandling.  Alle vores medlemmer skal ydes 

den bedste sagsbehandling, når arbejdslivet pludselig bliver svært.  

Jeg arbejder for, at vi skal være:  

• synlige på skolerne til faglig-klubmøder, løntjek kampagner og dialogmøder.  

• deltagende i den skolepolitiske debat både med politikerne og forvaltningen. 

• gode samarbejdspartnere. Det gælder både med andre faggrupper, skoleledere, forvaltningen og 

politikere.  

Som synlige og troværdige samarbejdspartnere skal vi med vores viden og netværk bidrage til gode 

arbejdsforhold for alle vores medlemmer. Vi skal arbejde for at styrke fællesskabet og sikre de bedste 

forudsætninger for et godt arbejdsliv. Det gælder for alle vores medlemsgrupper. De bedste løsninger på 

skoler og arbejdspladser findes i fælleskab mellem ledelse og medarbejdere, mellem faglige organisationer 

og arbejdsgivere.  

Jeg vil fortsat arbejde for, at vi som kollektiv får medindflydelse og medinddragelse, således vores 

arbejdsbetingelser bliver, så vi kan holde til den kompleksitet skolearbejdet kræver. Vi skal have den 

fornødne tid til forberedelse, så vi hver dag kan møde eleverne med engagement, viden og dedikation. Det 

er vi lykkedes med i nogen omfang i vores Lokalaftale, der blev vedtaget i byrådet i september 2019, men vi 

skal fortsat byde os ind. Der er ingen tvivl om, at inklusion bliver ét af de vigtigste områder vi som 

medlemmer, TRér og kredsstyrelse skal arbejde med i næste periode. 

 

 

Anne Hansen – nuværende næstformand genopstiller til en ny periode. 
 
Jeg hedder Anne Hansen og jeg arbejder på Bavnehøjskolen i Hadsten. Jeg har de 
sidste 4 år været en del af kredsstyrelsen, hvoraf de sidste to år har været som 
næstformand.   
Vi er og skal forsat være en synlig fagforening.  Jeg synes vi, de sidste 4 år, har været 
gode til at skabe kontakter hos de samarbejdspartnere, der har skolen som område.  
Jeg går ind for en åben dialog og vil fortsat sætte samarbejde i fokus -både internt i 
kredsstyrelsen og med vores TRér og AMRér, men også udadtil med forvaltningen, med 



skolelederforeningen, med kommunen og alle de andre interessenter, der er omkring skolen. Det er vigtigt 
at have kontakt til et bredt netværk. Vi skal gøre os synlige for alle interessenter omkring skolen. 
 
Jeg er kredsens arbejdsmiljøansvarlig. Vi er, i Favrskov Lærerforening, gode til at tænke arbejdsmiljøet ind i 
de processer og i de beslutninger vi tager. Vi har hele tiden for øje, hvordan vi kan sikre gode og holdbare 
aftaler om vores arbejdsforhold, så vi kan holde til at være lærere – også om mange år. 
 
Jeg vil arbejde for en tydelig retning, hvor arbejdsforholdene ude på skolerne er i centrum 
Jeg vil arbejde for fortsat at styrke vores samarbejde med interessenterne omkring skolen 
Jeg vil arbejde for, at vi medtænker arbejdsmiljøet i de beslutninger vi tager 
 
Jeg brænder for det faglige foreningsarbejde og ønsker at fortsætte i kredsstyrelsen og som næstformand. 
 

                                                                                                                                                                                                                           

Jan Ovedal – nuværende kasserer genopstiller til en ny periode 

Begrundelse: Jeg har været medlem af Favrskov Lærerforenings   

 Kredsstyrelse siden 2006, fra 2008 som kredskasserer og   

 sagsbehandler. Jeg er desuden TR på Lilleåskolen. 

 I kredsstyrelsen vil jeg arbejde for: 

 at Favrskov Lærerforening er en aktiv medspiller i bestræbelserne for 

at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

 at fremme mulighederne for at kunne arbejde professionelt med en 

stor faglighed og motivation 

 at bibeholde en fælles kommunal forståelse af arbejdets 

tilrettelæggelse  

 at vi har en gennemskuelig og solidarisk lønaftale 

 at give en professionel sagsbehandling 

 at kredsens økonomi fortsat er sund. 

 

 

Aksel Madsen - nuværende kredsstyrelsesmedlem genopstiller til ny periode. 

Jeg er lærer på Korsholm Skole. Jeg har været TR siden 2012, medlem af 

skolebestyrelse og ansættelsesudvalg gennem årene. Blev valgt til kredsstyrelsen i 

2018. 

Jeg ønsker genvalg, da det faglige arbejde, med at forbedre medlemmernes vilkår i 

Favrskov, optager mig. Jeg stillede op til kredsstyrelsen i 2018 med ønsket om 

større åbenhed og medlemsinvolvering, samt arbejdet for en lokalaftale. Det har 

jeg, sammen med resten af kredsstyrelsen, arbejdet for i den forløbne periode.  



Jeg har bl.a. arbejdet med at gennemgå alle medlemmers opgaveoversigter, kortlægge undervisningstid, 

mødeaktivitet og timer efter kl. 17 på skolerne, så TR kan handle ud fra faktaoplysninger. 

Jeg har været medarrangør af lærerens dag og de åbne fredagsbar på kredskontoret, for at styrke de 

sociale og uformelle møder mellem lærere, og været organisator på løntjek kampagnen rundt på skolerne. 

Jeg er valgt som kongresdelegeret til DLF. Dette ønsker jeg at fortsætte med, om muligt. Ved seneste 

kongres støttede jeg det nuværende formandskab (Anders Bondo og Dorte Lange) og deres samarbejdsspor 

omkring forhandlingerne med KL i periodeforhandlingerne. Jeg håber, at DLF kan lande en central 

arbejdstidsaftale for alle lærere i Danmark, og jeg vil lokalt i Favrskov gerne fortsætte arbejdet for at 

forbedre arbejdsforholdene for kommunens lærere. 

 

 

Lotte Pedersen – nuværende kredsstyrelsesmedlem genopstiller til en ny periode 

Mit navn er Lotte Pedersen, jeg er udskolingslærer på Ulstrup Skole. Jeg har 

siddet i kredsstyrelsen i én periode, og er interesseret i at genopstille. 

I mit arbejde i kredsstyrelsen lægger jeg stor vægt på, at alle medlemmer 

inddrages så meget som muligt. Jeg er fortaler for en flad struktur, så for mig er 

dialogen med TR nærmeste vej til det enkelte medlem. Jeg ser styrelsen som et 

vigtigt organ i dialogen med hovedforeningen, det er os, der skal sikre, at DLF er 

vores fagforening. 

Jeg er optaget af, hvordan vi politisk kan opnå indflydelse på, hvordan vi skal drive skole i Favrskov 

kommune. Lærernes kompetencer skal være omdrejningspunktet for de rammer, skolen skal fungere 

under. Med dette udgangspunkt vil vi opnå respekt og anerkendelse af os, som kompetent fagpersonale. 

 

 

Regin Øster -  Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret  

 

Jeg stiller op forbi:  
- Jeg tror på at Danmarks Lærerforening, og lærerne, stadig har en stor og vigtig 

rolle at spille. 

- Jeg tror på styrken i at stå sammen, værdierne og fællesskabet i vores 

forening, og det er med energi og gejst at jeg byder ind på en plads til i kredsarbejdet. 

- Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel.. 

 
Jeg vil arbejde for:  

- At styrelsen konstant er i dialog og i konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartner.  

- Vi skal i høj grad søge inddragelse, medindflydelse og i fællesskab kæmpe for ordentlige rammer for 

at udføre vores arbejde.  


