Kandidater til GLF’s bestyrelse 2020
Formand
Jeg genopstiller til formandsposten i Gladsaxe Lærerforening, fordi jeg
gerne vil videre med de mange væsentlige dagsordener. Her tænker jeg
bl.a. på:

Thomas Agerskov
Søborg Skole

•

Gladsaxeaftalen om løn og arbejdstid er en af de bedste i Danmark.
Den skal vi have fuldt implementeret. Desuden skal vi videreudvikle
den tankegang og det værdigrundlag, som ligger bag aftalen.

•

Der skal findes et substantielt svar på inklusionsudfordringerne.
Flere om opgaven, bedre vikarordning og fokus på god lærerfaglighed bør være væsentlige ingredienser heri.

•

Vores feriekolonier er i den bedste form længe. De seneste års intense organisatoriske ændringer giver pote. Virkeligheden bugner af
lejrskoler, sommerbørn og en væsentlig opgradering på bygninger og
personale. Det giver gode forhåbninger for fremtiden.

•

Vi er centralt placeret på den kommunale skolepolitiske scene. Vi skal
videreudvikle vores kommunikative indsatser. Vi skal have samarbejdspartnerne endnu tættere på. Vi har gode ideer til at skabe tættere kontakt til vores medlemmer.

•

Det koster at have en god folkeskole. Vi arbejder derfor stenhårdt
mod urimelige effektiviseringer. Vi skal fortsætte indsatsen for gode
rammer om de arbejdsplader, som vores medlemmer er en del af.
Der er brug for investeringer i børn og unge.

Jeg ved, hvornår vi skal sige til, og hvornår vi skal sige fra. Jeg går gerne
samarbejdslinjens svære balancekunst for at skabe resultater for alle vores
medlemmer.
Jeg håber, at I siger ”ja tak” til mit kandidatur den 10. juni.

Næs ormand
Efter at have været TR i 5 år, siddet i bestyrelsen i 2 år og været skolepolitisk ansvarlig i den periode stiller jeg op til posten som næstformand.
Jeg vil bl.a. arbejde for:

Rasmus Jakobsen
Stengård skole

•

At Gladsaxe Lærerforening forbliver en stærk og kompetent kreds,
som er til rådighed og til gavn for medlemmerne med hjælp, rådgivning og sparring.

•

At Gladsaxeaftalen bliver implementeret og udmøntet på alle skoler.

•

At fremtidens arbejdsplads ikke bliver glemt i debatten om fremtidens skole.

•

At lærernes professionelle dømmekraft er omdrejningspunktet i skolens hverdag, så den bedst mulige undervisning kan finde sted.

•

At medlemmernes erfaringer fra dagligdagen bliver brugbar viden i
kredsens arbejde.

•

At skabe sammenhængskraft på tværs af skolerne i Gladsaxe.

Bestyrelsesmedlemmer
Jeg har været ansat på Bakkeskolen siden 2003 og har været Tillidsrepræsentant i 14 år. Jeg har siddet i Gladsaxe Lærerforenings bestyrelse siden
april 2014.

Jeg vil gerne genopstille til Gladsaxe Lærerforenings bestyrelse, da jeg
brænder for bestyrelsesarbejde og vores arbejde for at gøre arbejdslivet
for lærerne i Gladsaxe, så godt som muligt.

Det at være lærer i Gladsaxe skal rumme en god balance mellem de arbejdsopgaver der er, og tiden til at udføre det. Jeg vil gerne være med til
at arbejde for, at vi i Gladsaxe Lærerforening sætter fokus på den mængde
af øvrige opgaver, en lærer skal løse, et godt arbejdsmiljø, inklusionsopgaven og hvordan en god Folkeskole i Gladsaxe skal være.
Signe Haagensen
Bakkeskolen

Jeg har været lærer på Bagsværd skole siden, jeg dimitterede fra læreruddannelsen UCC sommeren 2017. Jeg ønsker at træde ind i bestyrelsen for
at arbejde for, at nyuddannede lærer får bedre vilkår og den bedste start
på deres lærerliv. Forpligtigelsen om en mentorordning er et vigtigt skridt i
den rigtige retning, men vi kan og skal gøre mere for at nyuddannedes ressourcer kommer i spil, og de får hjælp til hvad, der kan være svært som ny
lærer.

Inaluk Hede Pedersen
Bagsværd Skole

Som ny lærer var et at mine første møder med kommunens skolepolitik, at
alle nye skulle på kursus i Synlig Læring. Dette var det første af mange tiltag, hvor jeg er forpligtiget til at benytte metoder, valgt af mennesker, meget langt fra min hverdag og mine elever. Hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen, vil jeg derfor kæmpe for, at vi, som lærer og fagpersoner får mere
metodefrihed tilbage, så vi kan planlægge og udføre vores undervisning,
som vi mener er bedst for vores klasser og den enkelte elev.

Bestyrelsesmedlemmer
Jeg har været lærer i kommunen i 12 år og er stadig rigtig glad for mit arbejde. Det vigtigste for mig ved lærerjobbet er at lave god undervisning og
skabe en god skole for børnene. Derfor skal vi selvfølgelig have de bedst
mulige rammer til netop denne opgave.

Virkeligheden ude på skolerne har det dog ind i mellem med at komme i
vejen for tiden til kerneopgaven. Arbejdet med sårbare børn, for mange
projekter og et generelt pres på forberedelsestiden, har i de seneste år været noget af det, der i min optik har presset hverdagen mest på skolerne.
Det skal vi, som kreds, i samarbejde med kommunen have fokus på, så den
enkelte lærer kan få ro til at passe sit arbejde.

Kim Truelsen
Enghavegård Skole

I arbejdet som TR på skolen, i møderne med de andre tillidsmænd i kredsen, har jeg nu fundet motivationen til at bidrage yderligere ind i kredsarbejdet og stiller derfor op til bestyrelsen.

Vi skal videreudvikle vores ellers gode arbejdstidsaftale, da der stadig er en
del punkter, som bør have tydelige faste rammer. Vage hensigter og uklare
regler (udenfor aftalen) fører til pseudoarbejde og stjæler fokus fra vores
egentlige opgaver.
Vi arbejder i en ambitiøs kommune som vældig gerne vil sætte den didaktiske agenda. Gladsaxe lærerforening skal holde et skarpt og kritisk øje med
nye kommunale didaktiske tiltag og ikke mindst retorikken omkring disse.
Det er vigtigt at få ryddet op i de mange ”skal” opgaver, som gør hverdagen for travl – ikke mindst for vores nye kolleger. Vi skal italesætte denne
topstyring og værne om den enkelte lærers professionelle råderum!
Jeg er en meget aktiv deltager på vores nuværende TR-møder og bruger
dette forum til hele tiden at nuancere lærernes hverdag. Dette i håb om at
beslutninger kan blive truffet på grundlag af reel viden om livet som lærer.
Michael Klavsen
Mørkhøj Skole

Gladsaxe lærerforening skal bidrage til at vi lærere kan skabe et stærkt
samarbejde skolerne imellem – det er den eneste vej, da vi er nødt til at stå
sammen om forandringer. En god folkeskole i Gladsaxe starter med ordenlige arbejdsvilkår til lærerne.

Suppleant til bestyrelsen
Ann Andersen, GXU
Mette Fredensborg Jørgensen, Gladsaxe Skole
Helene Østergaard Christensen, Bagsværd Skole
Jeanette Steen, Søborg Skole

Kritiske revisorer
Mogens Badsberg, pensionist
Ole Kobberup Larsen, Grønnemose Skole

Suppleanter til kritiske revisorer
Gert Hermansen, pensionist
Lisbet Zawadzki, pensionist

