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VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET 

 

Tina Svarre Hasselager 

Himmelev Skole 

Opstiller 

 

Hvor der er vilje, er der en vej! 

 

Jeg opstiller som formand, fordi jeg tror på lærernes sag: at fastholde den fælles 

folkeskole og konstant udvikle den i samarbejde med alle parter. Det kan kun lykkes, når 

medarbejdernes faglighed respekteres og vi inddrages aktivt i arbejdet. 

Siden 2013 har medindflydelsen haft trange kår. Vi har meget konkret oplevet, at 

magtfulde beslutninger ikke behøver være hverken kloge eller indsigtsfulde. I skrivende stund kender vi ikke udfaldet 

af OK18. Vil KL’s virkelighedsfjerne dumdristighed sejre endnu engang, eller vil vi få mulighed for en ny start? 

 

Som formand og medlemmernes repræsentant vil jeg, sammen med kredsstyrelsen, bl.a. 

- helt basalt arbejde for ordentlige løn- og arbejdsvilkår. 

- insistere på medinddragelse på alle niveauer. 

- i det daglige arbejde støtte og hjælpe medlemmerne i konkrete sager. 

- ruste TR’erne til deres meget komplekse opgaver på arbejdspladserne. 

- sikre, at RLF udvikler sig i trit med medlemmerne. 

 

 

VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET 

 

Karen Asholt Pedersen 

Absalon Skole 

Opstiller  

 

Der er efterhånden bred enighed om at læringsmålstyret undervisning, rigidt indrettede 

læringsplatforme, nationale test og diverse spørgeskemaundersøgelser ikke giver positive 

resultater for hverken elever eller lærere. Velforberedte og motiverede lærere skaber god 

undervisning og dermed gode resultater. Det er essentielt for hele vores samfunds 

udvikling, at lærernes stemme igen bliver hørt. Det er i fællesskab og med samarbejde vi 

får løst de problemer, som er skabt i folkeskolen. En aftale løser ikke alle problemer i 

folkeskolen, men det vil være et skridt på vejen. 

Derfor vil jeg som næstformand i Roskilde Lærerforening have fokus på følgende: 

 Aftale for lærerne og børnehaveklasselederne i Roskilde.  

 Øget grad af frivillighed omkring brugen af læringsplatformen Min Uddannelse.  

 Øget mulighed for at udnytte § 16.b om afkortning af skoledagen. 



 

Jeg er 41 år og ansat på Hedegårdenes skole. Jeg har siddet i kredsstyrelsen siden 2008 og haft arbejde på 

kredskontoret som sagsbehandler og pædagogisk ansvarlig siden 2013.  

 

VALG AF NÆSTFORMANDSSUPPLEANT 

 

Kresten Dahlmand Andersen 

Klostermarkskolen 

Opstiller 

 

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, fordi jeg fortsat gerne vil bidrage til det vigtige arbejde 

for ordentlige arbejdsforhold, for alle DLF’s medlemmer i Roskilde. 

Det er ikke nogen let opgave og den har været svær de seneste fire år. Den ene sten i 

skoen er blevet afløst af den næste, når vi har forsøgt at genfinde samarbejdet med 

Roskilde kommune og f.eks. få en arbejdstidsaftale. Men det er en nødvendig kamp. 

Som KS-medlem ser jeg det som min primære opgave at bidrage til at der er sammenhæng mellem den hverdag vi 

oplever på skolerne og de ting vi bruger vores ressourcer på i kredsen. 

I øjeblikket ser jeg målstyret undervisning, skoledagenes længde og projekt for læringsledelse som nogle af de ting vi 

kan forsøge at påvirke lokalt, både gennem arbejdet med forvaltning og politikere, og gennem medierne. 

Jeg er 40 år gammel og har siddet i kredsstyrelsen siden 2015. Jeg håber at I vil vælge mig til endnu en periode. 

 

 

VALG AF KONGRESDELEGEREDE 

 

Rune Kent 

Gadstrup Skole 

Genopstiller 

 

Jeg stiller op til valget som kongresdelegeret og kasserer. På kredskontoret har jeg arbejdet 

som kredsens- kasserer, arbejdsmiljøansvarlige og sagsbehandler på løn- og 

overenskomstområdet siden 1. april 2013. Som kongresdelegeret har jeg deltaget i den 

ordinære kongres i de sidste fire år. Det er spændende at opleve og være med til arbejdet i 

DLF´s øverste myndighed. Men det arbejde, som sker mellem kongresserne er mindst lige så 

vigtig. Her har jeg deltaget i det forpligtigende kredssamarbejde ”Sjælland på tværs”, hvor vi 

er 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 ønsker og de bekymringer til fremtiden, som jeg hører Roskilde Lærerforenings 

medlemmer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har. I kommunen sidder jeg som 

arbejdsmiljørepræsentant i alle tre MED-udvalg. Jeg vil fortsat arbejde og kæmpe for Roskilde Lærerforenings 

medlemmers arbejdsmiljø, samt aftalte løn- og ansættelsesvilkår. 

 

 

 



 

Mads Magtengaard 

Specialcenter Roskilde – Fjordskolen Hedevang 

Opstiller 

 

Lærerarbejdet er blevet mere usmidigt og ufleksibelt de seneste år, samtidig med at 

arbejdsbyrden bliver større og større. Inklusionsdagsordnen presser dagligdagen, og med 

den dokumentations og digitaliseringsdagsorden som hersker, bliver det sværere og 

sværere for den enkelte lærer at løfte sin kerneopgave - at levere god og spændende 

undervisning. 

 

Vi skal tilbage til den tid, hvor lærerne var en aktiv medspiller i at lave god skole - omend det kræver et langt sejt træk 

- specielt i Roskilde Kommune. 

 

Lokalt i Roskilde vil jeg bl.a. have fokus på lærernes arbejdstid i forhold til decentralisering af specielundervisningen, 

krav om brug af Min Uddannelse, kerneopgaven samt forbedringer i form af aftale(r) mm. Der ud over vil jeg være 

ekstra opmærksom på de mange små enheder, som også er en del af Roskilde Lærerforening, men ikke en del af den 

almindelige Folkeskole. 

Tillidsrepræsentant siden 2009 

Kredsstyrelsen siden 2016 

 

 

VALG AF SUPPLEANTER TIL DE KONGRESDELEGEREDE 

 

Kresten Dahlmand Andersen - Se præsentation under valg af næstformandssuppleant (opstiller) 

 

 

Lis Villum Sørensen 

Jyllinge Skole 

Opstiller 

 

Direkte dialog med politikere og forvaltning er vejen til at styrke lærerenes indflydelse på 

vores arbejdsforhold. 

I efteråret holdt jeg oplæg for politikerne i Skole-/Børneudvalget, hvor jeg bl.a. fortalte om 

fejlene bag den elektroniske læringsplatform Min Uddannelse (MU). Efterfølgende har flere 

politikere tilkendegivet, at de fremover er indstillet på at begrænse de obligatoriske krav til 

MU, fordi de kan se, at dele af MU er et uhensigtsmæssigt redskab for lærerne.  

Herefter deltog jeg i en lignende dialog med skolechefen, udvalgte skoleledere, RLF’s formand og en anden lærer om 

det fortsatte arbejde med MU i Roskilde. Jeg oplever, at vores dialog har skabt sprækker i fundamentet. 

Lærere oplever fortsat urimelige rammer for arbejdsvilkårene, hvilket er medvirkende til, at vi ikke er i mål med 

folkeskolereformens intentioner.  

 

Vi har meget at kæmpe for. En kamp for bedre vilkår, en bedre folkeskole, et bedre arbejdsmiljø.  

En synlig lærerforening udfordrer politikere og forvaltning. Vi vil i RLF arbejde for at forbedre arbejdsforholdene for 

alle medlemmer af RLF. Den proces ønsker jeg fortsat at være en del af, og derfor genopstiller jeg til kredsstyrelsen. 

 



 

Hans-Jørgen Koefoed 

Hedegårdenes Skole 

Opstiller 

 

TR på Hedegårdenes Skole siden 2012. Arbejdet i Kredsstyrelsen siden 1. aug. 2015. Arbejdet 

i Kredsstyrelsen er spændende og udfordrende. Mange emner er der enighed omkring, men 

der er også debatter om bl.a strategi ift. vores arbejdsgiver. Der er forgæves gjort flere forsøg 

på at forhandle en lokalaftale fra RLF’s side. Kredsstyrelsen har bl.a prioriteret arbejdet med, 

at komme mere i tale med politikere og informere om de rammer/vilkår, der er for lærernes 

udførelse af undervisningen, stillet op imod forventninger/mål. 

Efter kommunalvalget og nye politikere på flere poster kan der måske blæse nye vinde på skoleområdet. Vi får se. I 

skrivende stund forhandles der OK18. Jeg anbefalede et nej til OK15, der jo også har vist sig at indeholde store 

mængder varm luft. Såfremt en OK18 ikke medfører en afskaffelse af Lov 409 og mindre varm luft, kan jeg ikke 

forestille mig, at kunne anbefale et ja til et forhandlingsresultat. 

 

 

VALG AF KASSERER 

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

 

 

VALG AF KASSERERSUPPLEANT 

 

Mads Magtengaard – Se præsentation under valg af kongresdelegerede (opstiller) 

 

VALG AF ØVRIGE KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

 

Hans-Jørgen Koefoed – Se præsentation under valg af suppleanter til kongresdelegerede (genopstiller) 

 

Kresten Dahlmand Andersen – Se præsentation under valg af næstformandssuppleant (genostiller) 

 

Lis Villum Sørensen – Se præsentation under valg af suppleanter til kongresdelegerede (genopstiller) 

 

Mads Magtengaard– Se præsentation under valg af kongresdelegerede (genopstiller) 

 
Anna Bondo Nielsen 
Østervangsskolen/Læringscenter for dansk som 2. sprog 
Opstiller 
 
Selvom det skulle lykkes for DLF at forhandle en arbejdstidsaftale igennem ved OK´18, har 
vi i Roskilde en udfordring: at rette op på de ulige arbejdsforhold, som 3 ½ år uden 
arbejdstidsaftale har skabt. Lykkes det ikke for DLF – ja, så bliver udfordringen ikke mindre! 
Vi får vores budskaber bedst igennem, når vi er mange om det. Og vi gør det bedst med et 
stærkt og konstruktivt sammenhold. Vi skal viderebringe fortællinger, spørgsmål, 
overvejelser og gode pointer fra det daglige arbejde, og vi skal lægge viden og argumenter 
frem for de politikere, som har ansvaret for skolerne. 
 



 

Kredsstyrelsen skal gå foran i dette arbejde – og skal samtidig skabe nogle gode rammer for, at medlemmerne kan og 
vil involvere sig i arbejdet.  Det vil jeg lægge stor vægt på, hvis jeg bliver valgt ind i kredsstyrelsen. 
 

 
Lynne Gilberg  
Absalon Skole  
Opstiller 
 
Jeg hedder Lynne Gilberg. Jeg har været suppleant de seneste to år, og brænder for at 
arbejde med at forbedre vores arbejdsvilkår og elevernes dagligdag i folkeskolen.  
Vi skal kunne drive skole med en større frihed og med færre krav fra forvaltningen. Alt for 
mange har opskriften på den bedste skole, selvom de ikke har sat deres ben i folkeskolen, 
siden de selv gik der. For mange kommunale projekter sættes i gang, uden lærerene spørges 
til råds.  
 
Desuden er det vigtigt, at sikre nogle ordentlige forhold for dem, der læser linjefag. Alt for 

mange kolleger har mange lektioner, selvom de uddanner sig ved siden af. Vi skal vise, at systemet ikke kan bære, de 
mange lektioner vi skal undervise i. Det ses både i højt sygefravær for os, men også i flere elever med stress og angst.  
I 2017 blev jeg optaget på DLFs uddannelse ‘Lærer og Meningsdanner’. Det har sat skub i min deltagelse i den 
offentlige debat om folkeskolen. 
 

 

Rasmus Lund Bro  

Sct. Jørgens Skole  

Opstiller  

 

Jeg har i det sidste 1 ½ års tid været ansat på Sct. Jørgens skole, det sidste år som TR. 

Gennem mit TR- arbejde har jeg fået et godt indblik i, hvor forskellige vilkår man har som 

ansat i Roskilde kommune. Det er med denne indsigt, at jeg vælger at stille op til 

kredsstyrelsen som menigt medlem. Jeg vil gerne være med til at styrke og legitimere 

RLF’s beslutninger udadtil og styrke de lokale TR virker indadtil. 

Jeg vil arbejde for at disse forskelligartede arbejdsvilkår ensartes og at det generelle 

arbejdsmiljø på skolerne i Roskilde forbedres.  Alle vil gerne have en lokalaftale og dette er at fortrække. Jeg vil gøre 

en ihærdig indsats for at sikre at lokalpolitikerne, forvaltningen og andre interessenter, får et så klart og nuanceret 

billede af vores hverdagens glæder og udfordringer som muligt. Jeg vil arbejde for at vores vilkår bliver 

gennemskuelige og kommer til at ligne hinanden skolerne i mellem, til gavn for alle brugere af vores fælles skole. 

Jeg er 40 år, har været uddannet i 16 år og bor i Roskilde med min kone og tre børn, hvoraf de to er skolesøgende. 

 

 

VALG AF SUPPLEANTER FOR ØVRIGE KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Mads Suren Kristiansen 

Hedegårdenes Skole 

Opstiller  

 

 

 

 



 

 

VALG AF REVISOR 

Michael Elberg 

Klostermarksskolen 

Genopstiller 

 

Pia Rask 

Klostermarksskolen 

Opstiller 

Jeg er ansat på Klostermarksskolen, hvor jeg har været i 17 år. Jeg har været tillidsrepræsentant fra 2009 til 2017 og er 

interesseret i fagpolitisk arbejde.  

 

 

VALG AF REVISORSUPPLEANTER 

Marianne Vedel 

Gadstrup Skole 

Opstiller 

Anna W. Pedersen 

Fraktion 4 

Genopstiller 


