
 
 
 
 

 
Kære kollega og medlem af Danmarks Lærerforening  
 

Jeg genopstiller til Hovedstyrelsen, fordi jeg er overbevist om, at jeg 
med hjerteblod, kritisk sans, mod og nytænkning fortsat kan gøre en 
positiv forskel for alle medlemmer af Danmarks Lærerforening og for 
folkeskolen.  
 

For mig er et Hovedstyrelsessæde en adgang til at repræsentere med-
lemmerne og få indflydelse på foreningens politik og strategier, samti-
dig med at det er en talerstol over for politikere, ledere, samarbejds-
partnere og omverden. Der er noget, der skal siges, og der er nogen, 
der skal sige det. Og holdninger skal omsættes til konkret handling og 
mærkbare resultater. 
 

Vi skal vedholdende arbejde for, at foreningens indflydelse og aftaleret 
er landsdækkende, og vi skal stå sammen og tro på, at vi med fælles 
styrke kan forandre vores og folkeskolens forhold til det bedre.  
 

Jeg kandiderede på årets kongres til næstformandsposten. Det var tæt 
løb, men jeg opnåede ikke valg. Jeg håber, at mange medlemmer vil 
stemme min vej, så jeg kan fortsætte mit arbejde for foreningen og 
medlemmerne i Hovedstyrelsen med et stærkt mandat.   
 
Se meget mere på: www.mortenrefskov.dk 

DLF - Hovedstyrelsesvalg 2019  

Morten Kvist Refskov  
- en stemme på politisk mod og gennemslagskraft  

Arbejdstid og arbejdsmiljø 
 

En fagforening har en legitim ret til at indgå aftaler om arbejdstid for 
sine medlemmer. Vi skal derfor have en overenskomstforhandlet ar-
bejdstidsaftale, der sikrer ordnede forhold og ordentlige arbejdsvilkår 
for alle og således bidrager til et sundt og udviklende arbejdsmiljø. 
 

#Vi skal have en overenskomstforhandlet arbejdstidsaftale 
#Respekten for den danske aftalemodel skal genoprettes 

Profession og samarbejde  
 

Lærer- og metodemangfoldighed er et kvalitetsstempel, vi skal værne 
om. Fagprofessionel autonomi, dømmekraft, ansvarsfølelse og fælles-
skab har enorm værdi for skolen, og det skal vi have sat fokus på i et 
forpligtende samarbejde med skolens øvrige, centrale aktører. 
 

#Professionens anseelse og status skal styrkes  
#Skolen skal til alle tider udvikles i et forpligtende samarbejde  

Folkeskole og ressourcer  
 

Vi skal genvinde opbakningen til folkeskolen, som er den vigtigste for-
udsætning for Danmarks demokratiske og kulturelle sammenhængs-
kraft. Det forudsætter, at politikerne tager større ansvar for folkesko-
len, og at der skabes rimelig balance mellem krav og ressourcer.  
 

#Folkeskolen skal finansieres, så den kan løfte sit ansvar 
#Skoledagen skal forkortes, og ressourcerne prioriteres klogere 

Min baggrund 
 

 Hovedstyrelsesmedlem siden 
2016. 

 Kredsformand i Ballerup siden 
2012. 

 TR og kredsstyrelsesmedlem 
2010-2012. 

 Uddannet lærer fra Køben-
havns Dag- og Aftenseminari-
um i 2007. 

 36 år, bor i Albertslund med 
Jeanette (lærer) og vores tre 
børn: August, Asta og Alfred. 

Udvikling af DLF 
 
 

 

 Vi skal styrke vores om-
dømme ved at kendes på 
det, vi er for - mere end 
på det, vi er imod.  

 

 Vi skal agere proaktivt og 
sætte egne dagsordener. 

 

 Vi skal til alle tider forstå 
at samarbejde og opbygge 
alliancer. 

 

 Vi skal kunne forholde os 
kritisk til os selv.  

http://www.mortenrefskov.dk

