
Lidt om mig: 

- Valgt til Hovedstyrelsen 2016  
(medlem af Arbejdsmiljø– og  
organisationsudvalget.) 

- Kredsformand 2009. 

- Næstformand 2008. 

- Uddannet 2005 fra Zahles Seminarium  

- Jeg er 42 år, gift med Maria og har tre 
børn. 

Genopstiller som kandidat til Hovedstyrelsen  

Læs mere og følg med: 

www.kreds17.dk/politik/anders-liltorp  

https://www.facebook.com/Anders-Liltorp-
996879380353087/  

https://twitter.com/ALiltorp 

”Der er brug for stærke kræfter og målrettet fagpolitisk arbejde. Jeg me-

ner, det er afgørende for medlemmerne og for Danmarks Lærerforening 

at opnå resultater, som kan mærkes i hverdagen. Uden resultater mister 

vi indflydelse og opbakning. 

Respekt for medlemmerne og deres engagement er og har altid været 

omdrejningspunktet i mit arbejde. Vi skal vise medlemmerne, at vi kan 

opnå resultater for dem og Danmarks Lærerforening.”   

 

Tre temaer jeg går til valg på: 

Arbejdstiden er rammen om medlemmernes arbejde. Derfor skal vi igen have en central aftale. Vi kan ikke have et Dan-
marks Lærerforening, hvor der er enorm forskel mellem kommuner og kredse, når Folkeskolen er en fælles national opgave. 
En central aftale om arbejdstid er efter min mening både en resursesikring med arbejdstidsbestemmelser og en forhandlings-
pligt og det gælder alle niveauer: Det centrale mellem KL og Danmarks Lærerforening, det kommunale mellem kreds og 
kommune og det lokale mellem skoleleder og tillidsrepræsentant. 

Det er afgørende, at den centrale aftale om arbejdstid og forhandlingsforpligtelse genskabes i de kommende periodeforhand-
linger. Jeg har været med til at kæmpe for en central aftale i hele perioden, og det er nu, det skal give resultater for medlem-
merne.   

Inklusion og specialundervisningsområdet er nødlidende. Det, medlemmerne leverer – på trods af utilstrækkelige 
rammer – er godt, men det er ikke nok. Der er efterhånden langt mellem de virkelig gode eksempler på velfungerende inklusi-
on og specialundervisning – og det skal der laves om på nu. Det er ikke bare utilfredsstillende fagligt set - det er hjerteskæ-
rende at være vidne til. Det sætter tusindvis af medlemmer under et massivt psykisk pres, og det er efter min mening én af 
hovedårsagerne til, at alt for mange dygtige medlemmer vælger folkeskolen fra. 

Jeg har været med til at sætte inklusions- og specialundervisningsområdet øverst på den politiske og fagpolitiske dagsorden. 

Det er tid til at gennemføre de planer, vi har og fortsat kæmpe for en styrkelse af inklusions- og specialundervisningsområdet.  

En styrkelse af professionen er afgørende for os og folkeskolen. Vi er en stærk profession med høje ambitioner for alt 
det vi vil for folkeskolen og for eleverne. Vores arbejde er meningsfyldt, og betydningen kan ikke overvurderes. Det er bekym-
rende, at 20 % af de ansatte ikke har en læreruddannelse, og så få vælger at uddanne sig til lærer. Det er endnu mere bekym-
rende, at kun 43 % fire år efter endt læreruddannelse arbejder i folkeskolen. Der vil ikke være en fælles folkeskole, hvis ikke 
der er højt kvalificerede lærere til at undervise eleverne.  

Vi skal styrke vores profession og opleve autonomi, autoritet og respekt for vores arbejde. Jeg har været med til at sætte fokus  
på tre sammenhængende områder: Læreruddannelse, efteruddannelse og bedre muligheder for fastholdelse og rekruttering. 
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