
Medlemsinvolvering og en tydelig politik
Som fagforening skal vi have tydelige mål og 
skabe forbedringer for og med medlemmerne. 
Vi opnår bedre resultater sammen, end nogen 
af os kan gøre alene. Medlemsinvolvering er 
vigtig, hvis vi ønsker at skabe sammenhold, 
forandring og handlemuligheder.  

Kollektive aftaler
Mit mål er en central arbejdstidsaftale og en 
kollektiv lønpolitik. 

Arbejdstid er og bliver vores hjertesag i DLF. 
Den kollektive aftaleret er helt afgørende.  En 
øget individualisering af både arbejdstid og løn 
kan få store konsekvenser for fællesskabet på 
arbejdspladsen og den kollektive aftaleret. 

Lov 409 og reformens paradokser
Lov 409 og reformens decentralisering af mag-
tesløsheden efterlader mange medlemmer i 
egne problemer på egen skole. Lærerrollen 
er under stor forandring og det påvirker lære-
ridentiteten – hjerte og hjerne er simpelthen 
blevet amputeret. Medlemmerne kæmper 
med reformens modsatrettede elementer og 
for mange opgaver til for lidt tid. 

Vi udfordres på vigtige principper i DLF 
og fagbevægelsen
Vi skal arbejde på det, som vi kan ændre og vi 
skal vedvarende påpege problemerne i skolen 
og omkring medlemmernes arbejdsvilkår. Den 
danske model skal udvikles, ikke afvikles.

Vi skal skabe stærke faglige fællesskaber og 
alliancer, der kan forandre den nuværende si-
tuation og styrke vores situation til OK18.

Hvad vil jeg?
Vi skal bevare vores profession, engagement 
og anerkendes for vores viden og faglighed. Vi 
skal have ordentlige arbejdsvilkår og fokus på 
inklusionsopgaven. Vi skal lykkes med at skabe 
en skole med de samfundsmæssige og menne-
skelige værdier, som et velfærdssamfund skal 
bygge på. 

Jeg vil fortsat arbejde for, at vi kommer fra 
holdning til handling og får skabt resultater. 
Jeg lytter til, hvad du ønsker af din fagforening. 
Jeg er en klar stemme i debatten, der siger tin-
gene lige ud.

Se, hvad andre siger om mig på bagsiden.
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Bastian
„Når Jeanette taler om det faglige arbejde er 
det tydeligt, at hun brænder for det. 

Igennem sit faglige arbejde, lokalt som natio-
nalt, har Jeanette altid kæmpet for lærernes 
rettigheder og muligheder for at udføre deres 
arbejde bedst muligt. 

Når Jeanette orienterer 
sig i sit bagland, sker 

det både gennem 
forespørgsler og 
inddragelse, men be-
stemt også gennem 

praktiske oplevelser og 
erfaringer. 

Fødderne har Jeanette stadig fast forankret i 
den praktiske hverdag, hvor lærerne befinder 
sig  – og hun er ikke bange for at stå fast ved 
sine meninger.

Hun er den mest reelle og oplagte kandidat at 
stemme på til Hovedstyrelsen.“

Bastian Kuke Larsen, Måløvhøjskole, Ballerup   

Ulla
„Jeanette har i sit arbejde i Hovedstyrelsen i 
denne periode har udvist et kæmpe engage-
ment, hun er vedholdende, analyserende og 
arbejder målrettet. 

Jeanette lytter og engagerer sig i baglandet og 
har med den baggrund et bredt kendskab til 
de udfordringer lærerne konkret står med. 

Jeg er imponeret over den ildhu og den arbejd-
somhed Jeanette udviser. 

Jeanette sætter sig grundigt ind i alle Hoved-
styrelsens mange forskellige arbejds-
opgaver, analyserer og er 
ikke bange for klart at 
udtrykke sine holdnin-
ger – også når de går 
på tværs af andres og 
handle på dem. 

Jeanette er løsnings-, handlings- og fælles-
skabsorienteret. Hun har et ægte fagforenings-
hjerte, og hun arbejder for at skabe løsninger. 
Engagement er hendes grundstof.“ 

Ulla Erlandsen, formand for Amagerkredsen,  
Dragør og Tårnby, kreds 13

Det siger andre om mig

Valggrundlag
• Medlemsinvolvering og en tydelig politik
• Vi udfordres på vigtige principper i DLF  

og fagbevægelsen
• Kollektive aftaler 
• Lov 409 og reformens paradokser

Kerneværdier
• Vi skaber mennesker – styrk skolen
• Vi skaber skole – styrk læreren
• Vi skaber elever – styrk dannelsen
• Vi skaber DLF – styrk medlemmerne

„ Fødderne 
har Jeanette stadig  
fast forankret i den 
praktiske hverdag,  

hvor lærerne  
befinder sig.“ „ Jeanette  

er løsnings-,  
handlings- og fælles-

skabsorienteret.“


