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VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET 
 
Tina Svarre Hasselager 
Himmelev Skole 
Genopstiller 
 

 
 
Det lange seje træk 
 
Mange års lærererfaring og samtaler med medlemmer 
fra de forskellige arbejdspladser har givet mig en solid 
grund at stå på i arbejdet for Roskilde Lærerforening. 
Jeg genopstiller som formand, fordi jeg gerne vil 
fortsætte det lange seje træk. Vi har de seneste år banet 
en vej og skabt resultater for medlemmerne, men der er 
meget at gøre endnu.  
 
Med aftalen fra maj 2019 blev der sat et max. for 
undervisningstiden, vigtigheden af samarbejde er blevet 
understreget og det professionelle råderum er blevet en 
anerkendt faktor. Og arbejdet fortsætter: vi har fået 
lavet en aftale for afregning af undervisningstid på 
lejrskoler, er pt i forhandling om prøve-/censoraftale og 
fortsætter samarbejdssporet med introduktion af 
Professionel kapital. Alt sammen små og store brikker i 
puslespillet om medlemmernes arbejdsvilkår.  
 
Et godt samarbejde med medlemmerne og i 
kredsstyrelsen er afgørende for, at vi når nogle gode, 
holdbare resultater. Der skal være plads til diskussioner 
og uenigheder; men vi har alle det samme mål for øje: 
at skabe ordentlige vilkår for medlemmerne, så de har 
mulighed for at levere arbejde med kvalitet. Det vil jeg 
fortsat arbejde for - på alle niveauer. 
 

 
 
 
 

 
 
 
VALG AF NÆSTFORMAND OG 
KONGRESDELEGERET 

 
Karen Asholt Pedersen 
Hedegårdenes Skole 
Genopstiller 
 

 
 
”Træd varsomt – thi her skabes mennesker.” Disse ord 
var Christen Kolds, men er stadig væsentlige i den 
aktuelle skolepolitiske diskussion. Vi skal have fokus på 
at skabe en skole for elever, i stedet for en skole med 
fokus på mål, test og styringsmekanismer, hvor eleverne 
skal passe ind i standardiseringer. Professionelle lærere 
skal med udgangspunkt i eleverne have mulighed for at 
bringe faglighed, viden og erfaring i spil, når 
undervisningen planlægges. 
 
Som kredsstyrelsesmedlem har jeg siden 2013 arbejdet 
for en arbejdstidsaftale for lærere og 
børnehaveklasseledere. Det lykkedes i foråret 2019. 
Denne aftale skal forbedre lærernes mulighed for at 
udføre deres arbejde under rimelige vilkår og dermed 
muligheden for at skabe en skole for elever. Den skal 
understøtte en lærerrolle, der stemmer overens med de 
menneskelige værdier vores samfund skal bygge på. 
 
Jeg er 43 år og har været lærer siden 2001 på 
henholdsvis Tjørnegårdskolen og Hedegårdenes Skole.  
Jeg har siddet i kredsstyrelsen siden 2008, de sidste to 
år valgt som næstformand i Roskilde Lærerforening. 
Derudover er jeg suppleant til Hovedstyrelsen i 
Danmarks Lærerforening. 
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VALG AF NÆSTFORMANDSSUPPLEANT 
 
Lis Villum Sørensen 
Nordskolen – afd. Jyllinge 
Opstiller 
 

  
 
Direkte dialog med politikere og forvaltning er vejen til 
at styrke lærerenes indflydelse på de lokale 
arbejdsforhold, og netop gennem dialog og samarbejde 
fik vi i Roskilde Lærerforening endelig forhandlet en 
lokal arbejdstidsaftale på plads i 2019. Det var et vigtigt 
skridt i retning af at skabe bedre arbejdsvilkår ude på 
skolerne. Vi er ikke i mål endnu. 
 
Jeg mener, at kredsstyrelsens opgave fortsat skal være 
at have et særligt fokus på at skabe bedre rammer for, 
at lærerne får plads til kreativitet og frisættelse i den 
daglige undervisning, og jeg vil i mit arbejde i 
kredsstyrelsen kæmpe for at nedtone kontrollen, 
dokumentationskravene og den til tider snævre 
rammesætning for lærernes arbejde i Roskilde. 
 
Kredsstyrelsen skal fortsat arbejde for forbedringer af 
rammer og aftalte vilkår for lærerne i Roskilde for at der 
på bedst mulig vis kan tages højde for lærernes 
opgavers omfang og kompleksitet i den enkelte lærers 
opgaveoversigt. Målet er vigtigt at holde sig for høje. Vi 
skal på bedst mulig vis kunne se os i stand til at holde til 
et langt lærerliv med høj arbejdstilfredshed. Den proces 
ønsker jeg fortsat at være en del af, og derfor 
genopstiller jeg til kredsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALG AF KONGRESDELEGEREDE 

 
Lis Villum Sørensen – se præsentation under valg af 
næstformandssuppleant - Opstiller 
 
 
Rune Kent 
Gadstrup Skole 
Genopstiller 
 

 
 
Jeg stiller op til valget som kongresdelegeret og 
kasserer. Jeg har arbejdet som kredsens- kasserer, 
arbejdsmiljøansvarlige og sagsbehandler på løn- og 
overenskomstområdet siden 1. april 2013.  
 
Deltagelse i kongresserne er spændende, men det 
kongresforberedende arbejde i kredssamarbejdet 
”Sjælland på tværs” er mindst lige så vigtig. Her er vi 8 
kredse der samarbejder og påvirker foreningens politik. 
Jeg er i dette samarbejde med til at arrangere 
arbejdsmiljøkonferencen, som foregår i februar i 
Holbæk. Som kongresdelegeret deltager jeg jævnligt i 
møder med Bjørn Hansen, som sidder i Hovedstyrelsen i 
DLF. Til disse møder viderebringer jeg de 
problemstillinger, som jeg hører Roskilde 
Lærerforenings medlemmer har.  
 
I kommunen sidder jeg som arbejdsmiljørepræsentant i 
alle tre MED-udvalg. Jeg vil fortsat arbejde og kæmpe 
for at forbedre Roskilde lærerforenings medlemmers 
arbejdsmiljø, samt aftalte løn- og ansættelsesvilkår. 
Som eksempel herpå, er jeg tilfreds med den nye 
lejrskoleaftale, som vi har aftalt med skoleforvaltningen. 
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VALG AF SUPPLEANTER TIL DE 
KONGRESDELEGEREDE 

 
Kresten Dahlmand Andersen  
Klostermarksskolen/Julemærkehjemmet Liljenborg 
Opstiller 
 

 
 
Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, fordi jeg vil bidrage til 
det vigtige arbejde for ordentlige arbejdsforhold, for alle 
RLF´s medlemmer. 
 
Som KS-medlem ser jeg det som min opgave at skabe 
sammenhæng, mellem den hverdag vi oplever på 
skolerne, og de ting vi bruger vores ressourcer på i 
kredsen. 
 
Lige nu er jeg optaget af arbejdet med de mange 
forskellige platforme, som erstatter intra, og jeg tror at 
RLF har en vigtig stemme her, fordi det er en fælles 
udfordring for hele skolevæsenet. 
Til denne konkrete sag kommer 
skolesammenlægningerne og inklusionen, begge dele er 
en urimelig for dem der må løfte læsset. Det skal vi gøre 
noget ved. 
 
Organisatorisk vil jeg arbejde for en mere ”folkelig” 
fagforening, hvor jeg tror på at vores medlemskursus til 
efteråret, og det fortsatte arbejde med kommunikation 
kan føre i en retning der gør RLF relevant for endnu flere 
af vores kolleger. 
 
Med lokalaftale og pågående nationale forhandlinger 
om arbejdstid garneret med en politisk og offentlig 
stemning der går mere lærernes og skolens vej end den 
har gjort i årevis, tror jeg på at det bliver i de næste to år 
vi kommer til at vinde en stor del af det tabte terræn fra 
2013 tilbage. Det skal vi også udnytte lokalt. 
 
 
 
 
 

Lynne Gilberg 
Absalon Skole 
Opstiller 
 

 
 
Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og stiller op som 
suppleant til de kongresdelegerede.  

  
Jeg ønsker at bidrage i arbejdet med en god 
implementering af lokalaftalen på alle skolerne i 
Roskilde, så vi kan sikre ordentlige arbejdsforhold for 
alle lærere. Herunder er det vigtigt, at vi får landet bl.a. 
en aftale for afgangsprøver. Vi skal desuden fortsætte 
den gode dialog med skolechefen og herigennem søge 
indflydelse på inklusionsområdet i Roskilde, så vi sikrer 
gode forhold for både lærere og elever. Det skal være 
godt for alle at gå i skole i Roskilde og det kræver et løft 
af området.  

  
Som kredsstyrelsesmedlem har jeg en særlig interesse 
for at sikre TRs rolle på skolerne, og især arbejdet med 
at skabe stærke lokale netværk på skolerne har jeg for 
øje. Kredsstyrelsen skal hjælpe både TR og dennes 
lokale netværk med at nå deres mål, og sammen skabe 
bedre forhold på de enkelte skoler.  

  
I den kommende periode bliver det vigtigt at sætte 
fokus på et værn om forberedelsen, både lokalt og 
nationalt, så vi kan gå til overenskomstforhandlinger 
med et stærkt og velunderbygget argument i ryggen. 
Dette arbejde mener jeg kredsstyrelsen fortsat skal gå 
aktivt ind i.  
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Rasmus Lund Bro 
Sct. Jørgens Skole 
Opstiller 
 

 
 
Jeg har været medlem af kredsstyrelsen et års tid. Det 
har været et meget spændende og lærerigt år. Jeg har 
fået indblik i, hvordan det politiske liv fungerer og i hvor 
hurtigt tingene kan ændre sig. Vi skal som forening ikke 
vente på indflydelse, men være proaktive og søge 
indflydelsen. I det seneste år har vi opnået gode lokale 
resultater og samarbejdet mellem RLF og kommunen 
har udviklet sig i positiv retning. Det som særligt optager 
mig er kommunens børnesyn, måden 
specialressourcerne bruges på, specialområdet, 
inklusionen/eksklusionen mm.  
 
Jeg mener at der i Roskilde Kommune er plads til 
forbedring; for alle børn og ansatte på skoleområdet. 
Der er ingen lette løsninger, og det er derfor vigtigt, at vi 
som forening er med til at klæde vores politikere og 
forvaltning på, så vi sammen kan løse opgaven på 
bedste vis. Jeg er ansat på Sct. Jørgens skole og er valgt 
som TR.  
 

 

VALG AF KASSERER 
 
Rune Kent – Se præsentation under valg af 
kongresdelegerede (genopstiller) 
 
 

VALG AF KASSERERSUPPLEANT 

 
Rasmus Lund Bro - Se præsentation under valg af 
suppleanter til de kongresdelegerede - Opstiller 
 
 
 
 
 
 

 

VALG AF ØVRIGE KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Anna Bondo Nielsen 
Østervangsskolen/Læringscenter for dansk som 2. sprog 
Genopstiller 
 

 

Hvis vi skal løfte skolerne i Roskilde skal vi have:  
 

 Et forbedret samarbejde mellem ledelse og 
medarbejdere, hvor vi medarbejdere i højere 
grad inddrages i den pædagogiske retning såvel 
som i de vilkår, hvorunder vi skal løse opgaven. 

 Mere personaleledelse, der løfter, motiverer, 
og understøtter medarbejderens arbejde. 
Mindre personalestyring, der begrænser og 
indsnævrer medarbejdernes faglige 
disponeringer.  

 Større overblik og gennemskuelighed ift. 
mængden, kompleksiteten og prioriteringen af 
de arbejdsopgaver, vi skal kunne varetage. 

 Bedre arbejdsvilkår og opbakning til vores TR, 
så de rustes til den store opgave at være 
bindeled mellem medarbejdere og ledelse. 

 
RLF skal levere tydelige budskaber og forfølge det, vi ved 
giver bedre arbejdsforhold og dermed bedre skoler. Det 
vil jeg gerne bidrage til! 
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Christian Kramer Pagh 
Lindebjergskolen 
Opstiller 
 

 

Lidt om mig selv 
 
Jeg hedder Christian Kramer og er lærer på 
Lindebjergskolen i Gundsølille. Jeg er 53 år gammel og 
bor i Lille Heddinge på Stevns sammen med min 
ægtefælle Lisbeth, der arbejder som sognepræst. Jeg 
bruger en stor del af min fritid i naturen, både i 
Danmark og Sverige. 
 
Jeg er ret ny i Roskilde sammenhæng, men er fuld af 
erfaring fra tillidsposter I DLF. 
Jeg blev valg valgt som TR i 1996, da jeg stadig var 
næsten ny lærer. Jeg har i 12 år været 
generalforsamlingsvalg FU medlem og sagsbehandler i 
Hillerød Lærerkreds. 
 
Lige inden jeg blev ansat i Roskilde Kommune, var jeg 
generalforsamlingsvalgt kredsstyrelsesmedlem i Aalborg 
Lærerforening, hvor jeg fungerede politisk. 
Jeg kan på en gang ses som et nyt friskt pust udefra, 
samtidig med at jeg har en tung erfaring med arbejde i 
DLF. 
 
Jeg glæder mig til at fortælle om mine standpunkter på 
generalforsamlingen 19/3. 

 

 

 

 

 

 

Claus Vollbehr 
Gadstrup Skole 
Opstiller 
 

 

Jeg er 51 år, har været lærer siden 2002, arbejder på 

nuværende på Gadstrup skole, hvor jeg ligeledes er 

tillidsmand. 

Jeg tror på at det er os som menneske og individ, der 

skaber vores arbejdsplads og trivsel. 

Jeg har gennem årene i stigende grad oplevet den ene 

kollega efter den anden, blevet syg af at være på sin 

arbejdsplads. Jeg har oplevet at kollegaer under 

sygeforløbet er blevet bedt om at komme tilbage så 

hurtigt som muligt. Jeg oplever at ledere spørger mine 

kollegaer om de er robuste nok, eller kan klare jobbet.  

Jeg vil rigtig gerne gøre om med den kultur og erstatte 

den med en kultur, der kigger på menneske og 

ressourcer i stedet.  

Jeg kan bidrage med en lang erfaring fra andre fag end 

lærergerningen. Jeg er bl.a. uddannet tømrer og 

psykoterapeut. Jeg ser det som et stort plus at kunne 

drage andre perspektiver, fra andre faggrupper, ind i 

kredsstyrelsens arbejde. 
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Hans-Jørgen Koefoed 
Hedegårdenes Skole 
Genopstiller 
 

 
 
 
TR - Hedegårdenes Skole fra 2012  
 
Vil fortsat arbejde for mere gennemskuelighed omkring 
tid til forberedelse o.a opgaver. Vil arbejde for ”hegn” 
omkring forberedelsestiden, så andre opgaver ikke 
”gnaver” af denne.            
                                                                                                           
Venter spændt på et evt. forhandlingsresultat (bl.a. 
forberedelse) i foråret mellem DLF og KL efter 
lærerkommissionens rapport.                                                                                           
Arbejdstidsaftalen mellem RLF og Ro. Kom er evalueret 
af medlemmerne og i en ny forhandling om aftalen er 
der flere emner, der gerne skal præciseres/strammes op 
på. Bl.a at dialog om opg.oversigt gennemføres, tid på 
opgaver, herunder fælles ramme til beregning af tid til 
TR-arbejde. Mange TR’ere udfører lige nu, på trods af 
for lidt tid, et kæmpe arbejde og ofte er det op ad 
bakke. AMR’ere skal sikres rammer for deres arbejde.    
RLF skal arbejde for, at lærerne bliver en aktiv 
medspiller i at skabe en god skole.                                                                  
 
RLF vil i næste valgperiode igangsætte tiltag så 
medlemmerne forhåbentlig vil opleve større tilknytning 
til fagforeningen. 

Kresten Dahlmand Andersen – Se præsentation under 
valg af suppleanter til de kongresdelegerede 
(genopstiller) 

Lis Villum Sørensen – Se præsentation under valg af  
næstformandssuppleant (genopstiller) 
 
Lynne Gilberg – Se præsentation under valg af 
suppleanter til de kongresdelegerede (genopstiller)  
 

Rasmus Lund Bro - Se præsentation under valg af 
suppleanter til de kongresdelegerede (genopstiller) 
 
 
VALG AF SUPPLEANTER FOR ØVRIGE 
KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mads Suren Kristiansen 
Hedegårdenes Skole 
Genopstiller  
 
 
VALG AF REVISOR 
 
Michael Elberg 
Klostermarksskolen 
Genopstiller 
 
Pia Rask 
Klostermarksskolen 
Genopstiller 
 
 
 
 
VALG AF REVISORSUPPLEANTER 
 
Anna W. Pedersen 
Fraktion 4 
Genopstiller 
 
Marianne Vedel 
Gadstrup Skole 
Genopstiller 
 
 


