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Jesper Fischer-Møller, lærer og TR på Bagsværd Skole 

 

Jeg stillede på sidste generalforsamling op som suppleant, og har siden 1/12 2015 

siddet i bestyrelsen. Jeg stiller op, fordi jeg altid har haft en stor interesse for det 

fagpolitiske arbejde. Gennem mit TR-arbejde og mine måneder i bestyrelsen, er jeg 

blevet bekræftet i, at det er her, jeg gerne vil lægge et stort stykke arbejde.  

Jeg mener, at folkeskolen skal være det naturlige valg for alle forældre. Jeg vil derfor 

arbejde for ordentlige arbejdsvilkår for lærerne, da det er grundlaget for, at vi fortsat 

har en god folkeskole, som er det naturlige valg for alle. 

 

        

Signe Haagensen, lærer og TR på Bakkeskolen og kasserer for kolonierne og GLF 

 

Jeg har valgt at genopstille til bestyrelsen, som jeg har været en del af de sidste to 

år. Foruden mit alm. bestyrelsesarbejde har jeg desuden også varetaget opgaverne 

som kasserer for både lærerforeningen og kolonierne.  

I den periode, hvor jeg har været en del af bestyrelsen, har det været to år præget 

af udfordrende og meget inspirerende arbejdsopgaver, der har sigtet mod et godt 

og trygt arbejdsliv for alle vores medlemmer. Jeg er utrolig glad for at få lov til at 

bruge min tid på det fagpolitiske arbejde. Det er noget, som jeg har været fokuseret 

på og interesseret i, siden jeg var ung lærer.  

 

        

Lone Degn, lærer på Grønnemose Skole, næstformand i GLF 

 

 

Jeg genopstiller til bestyrelsen. Min motivation og mit engagement for 

bestyrelsesarbejdet er stadig stort, og jeg brænder for det fagpolitiske arbejde.  

Jeg har et stort fokus på arbejdsmiljøet, fysisk såvel som psykisk, som er en 

forudsætning for at skabe god undervisning og lykkes med kerneopgaven. 

 

Jeg går ind for at arbejde strategisk, målrettet og skabe resultater. Ikke kun her og nu 

men også på den lange bane. Der er (stadig) meget at kæmpe for både nationalt og 

lokalt, og det agter jeg at gøre. 



        

Jørn Utzon, lærer på GXU 10. klasse 

 

Jeg genopstiller til bestyrelsen. Mit hjerte banker for vores profession. Desværre føles 

det ofte som om, der bliver lagt sten i vejen for lærerne fra alle sider. For den enkelte 

kollega kan lyset for enden af tunnelen virke meget langt væk. I den sammenhæng er 

kommunikation og sammenhold, for mig, helt centrale faktorer. Det er vigtigt, at 

nyheder kan spredes hurtigt via en velfungerende hjemmeside, og at vores TR nemt 

kan orientere sig på deres interne blog.  

I bestyrelsen har vi sidste par år arbejdet på at gøre organisationen mere strømlinet 

og anvende mere moderne arbejdsgange. Det betyder, at vi kan yde den bedst mulige 

service for vore medlemmer og fungere som en stærk organisation udadtil.  

Det er opgaver, som jeg fortsat gerne vil være med til at løfte i den kommende bestyrelse. 

 

        

Rune Ibsen, Lærer og TR på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Medlem af medlemsforum øst i Lærernes 

Pension siden 2008 

 

Jeg stiller op som kandidat til Gladsaxe Lærerforenings bestyrelse på baggrund af min 

erfaring som tillidsrepræsentant gennem snart 7 år og mit fagpolitiske engagement 

generelt. 

Min tilgang er pragmatisk. Jeg sætter positive resultater omhandlende vores 

arbejdsliv højere end dogmatik. 

Bedre arbejdsforhold forhandles lokalt af en stærk forening med en god bestyrelse 

som rygrad. Jeg mener, at jeg med min baggrund kan give en bredde til bestyrelsen, 

som den ikke har nu, og dermed styrke den. 

 

 

        

 


