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VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET 
 
Tina Svarre Hasselager  
Himmelev Skole 
Genopstiller 
 

 
 
Sammen kan vi mere 
 

Jeg genopstiller som formand, da jeg både har vilje til og 
mod på det fortsatte arbejde med at skabe resultater 
for alle medlemmer, der giver de bedst mulige vilkår for 
jeres daglige arbejde. 
 
På alle arbejdspladser er der en hverdag med opgaver, 
der skal passes. Borgere, som skal hjælpes, elever, der 
skal undervises, unge, der skal vejledes o.s.v. 
Arbejdsopgaver alle ønsker at løse bedst muligt. Det 
forudsætter gode rammer og ordentlige arbejdsvilkår. 
Jeres opgaver er både mangeartede og komplekse. For 
lærere og bh.klasseledere er inklusionsopgaven i en 
kategori for sig. Det har vi i Roskilde Lærerforening en 
stor opmærksomhed på både nu og fremover.  
 
Der gives ingen hurtige løsninger, men jeg har en stædig 
tro på, at en langvarig, ihærdig indsats, i samarbejde 
med alle relevante parter, vil skabe langtrækkende 
holdbare løsninger. Gode resultater skaber vi sammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALG AF NÆSTFORMAND OG 
KONGRESDELEGERET 

 
Karen Asholt Pedersen  
Hedegårdenes Skole 
Genopstiller 
 

 
 
Vi skal skabe en skole for de elever vi har, i stedet for en 
skole med fokus på mål, test og styringsmekanismer, 
hvor eleverne skal passe ind i præfabrikerede 
standardiseringer. Professionelle lærere skal med 
udgangspunkt i eleverne have mulighed for at bringe 
faglighed, viden og erfaring i spil, når undervisningen 
planlægges. Med den politiske dagsorden om øget 
frihed, er det heldigvis den vej de politiske vinde blæser, 
og vi skal være klar til at gribe mulighederne og dermed 
ansvaret når det kommer.  
  
Arbejdstidsaftalen A20 løser ikke alle problemer i 
folkeskolen, men den gør, at de problemer der er, skal 
løses i samarbejde. Det er en stor styrke. A20 er en 
samarbejdsaftale – vi er igen sammen om skolen. Som 
fagforening skal vi være ambitiøse og uundværlige 
samarbejdspartnere. Vi skal aldrig stoppe med at lytte til 
hinanden og sætte os i hinandens sted. Vi skal bevare 
det nysgerrige og det åbne - også når vi bliver mødt af 
noget andet.  
  
Jeg har siddet i kredsstyrelsen siden 2008, de sidste fire 
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 
Sct. Jørgens Skole 
Genopstiller 
 

 
 
Den gode og konstruktive dialog Roskilde Lærerforening 
de seneste år har opbygget med lokale politikere og 
forvaltning er vejen til at styrke lærernes indflydelse på 
de lokale arbejdsforhold ude på skolerne. Dét afsæt skal 
danne grundlag for det forsatte arbejde med forbedring 
af rammer og aftalte vilkår for lærerne i Roskilde. 
 
I den forgangne valgperiode er vi i kredsstyrelsen 
lykkedes med at genetablere et samarbejdsspor, som 
forhåbentligt bidrager til at skabe forudsætning for øget 
arbejdstilfredshed for lærerne i Roskilde. Vi er på rette 
vej, men der er fortsat opgaver at løse, mål at nå og 
vigtige skridt at tage i retning af sikre lærerne plads til 
kreativitet og frisættelse i den daglige undervisning og 
opgavernes udførelse. Den proces ønsker jeg fortsat at 
være en del af, og derfor genopstiller jeg til 
kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening og som 
kongresdelegeret i Danmarks Lærerforening. 
 
I min egenskab af at være kredsstyrelsesmedlem 
varetager jeg også sagsbehandling for medlemmerne i 
Roskilde Lærerforening. Dette arbejde ønsker jeg at 
fortsætte for at bidrage til at fastholde kontinuitet og 
faglige kompetencer i Roskilde Lærerforening. Derfor 
ønsker jeg at genopstille til kredsstyrelsen.  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

VALG AF KONGRESDELEGEREDE 

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

 
 
Jeg genopstiller til valget som kongresdelegeret og 
kasserer. Jeg har arbejdet som kredsens kasserer, 
arbejdsmiljøansvarlige og sagsbehandler på løn- og 
overenskomstområdet siden 1. april 2013.  
 
Lige siden overgrebet i 2013, har vi måttet kæmpe fra 
tue til tue, for at forbedre forholdene for Roskilde 
lærerforenings medlemmer. 
Det har været en lang sej kamp, hvor vi efter ni år 
endelig kan sige, at vi har en lokal arbejdstidsaftale, en 
A20-aftale, Forhåndsaftale om løn, herunder lejrskole- 
og FP9+10 aftaler. Vi har her i slutningen af februar lige 
aftalt en TR-aftale, som giver fair og ensartede vilkår for 
vores tillidsrepræsentanter. Vores samarbejde med 
skoleforvaltningen er med tiden, og med ny skolechef, 
kendetegnet af gensidig respekt. Dette samarbejde skal 
gerne resultere i endnu bedre vilkår for Roskilde 
lærerforenings medlemmer i fremtiden. 
 
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.  
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VALG AF SUPPLEANTER TIL DE 
KONGRESDELEGEREDE 

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

 

Det er det lange seje træk, der skal til, for få gejst og 
overskud tilbage til skolerne. Vi skal støtte op om 
hinanden og om vores tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter, så de står stærkt i det gode 
arbejde, de præsterer, for at få den enkelte 
arbejdsplads til at fungere bedre. 
 
Flere steder er der sket fremgang. Vi har fået et større 
professionelt råderum, og vi bliver igen inddraget mere i 
skolens virke gennem et forbedret samarbejde ledere og 
medarbejdere imellem. 
 
Samtidigt er rigtigt mange af os er stadigt pressede og 
oplever, at opgaverne er for komplekse og 
uoverskuelige, og at vi ikke får nok støtte og sparring til 
opgaven. Vi har brug for en opgavefordeling, der gør det 
muligt for hver eneste lærer at kunne udføre sit arbejde 
tilfredsstillende. Og vi skal arbejde målrettet på, at alle 
skoler satser på et forbedret arbejdsmiljø. Det er også 
en forudsætning at kunne tiltrække uddannede og 
engagerede kolleger, som vi fremover er helt afhængige 
af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kresten Dahlmand Andersen  
Klostermarksskolen/Julemærkehjemmet Liljenborg 
Genopstiller 
 

  
 
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. 
Organisatorisk vil jeg derfor arbejde for en mere 
”folkelig” fagforening, hvor jeg tror på at vores 
medlemskursus i efteråret, og andre medlemsaktiviteter 
kan skabe ejerskab hos medlemmerne.  
 
I det fortsatte arbejde med udmøntningen af A20 er det 
vigtigt at kredsstyrelsen og TR-kredsen sørger for at 
koordinere indsatsen, så vi kan sørge for at gode 
resultater ét sted kan sprede sig i hele kredsen. 
 

 

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

VALG AF KASSERERSUPPLEANT 

 
Rasmus Lund Bro 
Sct. Jørgens Skole 
Genopstiller 
 
 

VALG AF ØVRIGE KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Anna Bondo Nielsen - Se præsentation under valg af 
suppleanter til de kongresdelegerede (genopstiller) 
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Claus Møller Vollbehr  
Gadstrup Skole 
Genopstiller 
 

 

Jeg er tillidsmand på Gadstrup skole og har siddet i 
kredsstyrelsen i 2 år.  
 
Mit mål med at stille op i første omgang var at få alle 
lærere i Roskilde til at lykkes med det de er bedst til. Jeg 
må her 2 år efter ærligt sige at det ikke er lykkes og der 
stadig ligger et stykke arbejde for vores fælles 
fagforening. Jeg har på de 2 år fået en masse erfaringer 
ind i foreningsarbejdet, og tror stadig på at det skal 
lykkes at få alle lærere i Roskilde til at lykkes med det de 
er bedst til. Jeg har en ukrænkelig tro på at vi sammen 
kan lykkes med at lykkes, og fortælle dem som er uenig 
at de tager fejl.  
 
Jeg har været lærer i 20 år og har altid været aktiv ind i 
mine kollegaers trivsel og arbejdsforhold. 

Tak for du læste med       

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

Lis Villum Sørensen – Se præsentation under valg af  
næstformandssuppleant (genopstiller) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mette Nissen Ruus 
Lynghøjskolen 
Opstiller 
 

 
 
En styrket skolepolitisk indsats for at sikre ordentlige 
arbejdsforhold for alle lærere, en inklusion med 
udgangspunkt i dialog og en bred anerkendelse af, at 
skolerne må og skal have de allerbedste betingelser for 
at holde hånden over nye generationer af 
samfundsborgere i Roskilde. 
 
Det er mine vigtigste bevæggrunde for at genopstille til 
kredsbestyrelsen. Jeg har seks år i bagagen som TR på 
Lynghøjskolen og blev en fast del af kredsbestyrelsen i 
juni 2021. 
 
Det er en stor forpligtigelse, som jeg gerne vil bygge 
videre på i næste valgperiode. Mit udgangspunkt for 
arbejdet er en dyb respekt for det arbejde, vi lærere 
udfører hver dag.  
 
For mig er det meget vigtigt at holde fast i et tillidsfuldt 
forhold til de kommunale beslutningstagere, så vi også 
ad den vej kan opnå optimal indflydelse til gavn for alle. 
Det er det indtryk af vores fag, vores kompetencer og 
vores samfundsmæssige betydning, jeg gerne vil brede 
ud til alle. 
 
Vi lærere skal hæve hovederne og vise, at vi tror på os 
selv. Det fortjener vi. 
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Phillip Larsen  
UngeGuiden 
Genopstiller 
 

 

Jeg har været TR for uddannelsesvejlederne i otte år. De 
sidste to år har jeg også haft glæden af at være i 
kredsen. I kredsstyrelsen arbejder vi med strategier og 
praktisk politik, der har betydning for alle DLF-gruppers 
arbejdsvilkår i Roskilde. Det er både spændende og et 
vigtigt arbejde.  
 
Nøgleord for mig er retfærdighed, tid på opgaver og at 
kunne holde til et langt arbejdsliv. Et godt eksempel på 
arbejdet det seneste år i kredsen er arbejdstidsaftalen 
A20 – hvordan får vi i fællesskab intentionerne i aftalen 
til at leve og gøre en forskel på skolerne i Roskilde? 
 
Det er relevant med en stemme fra en de små 
medlemsgruppers arbejde i kredsen. Det er der brug for, 
da deres arbejde rækker ind i skolernes arbejde, men 
samtidig også er noget andet. 

 
VALG AF SUPPLEANTER FOR ØVRIGE 
KREDSSTYRELSESMEDLEMMER 

Line Bedin 
Tjørnegårdsskolen 
Opstiller 
 
Mads Suren Kristiansen 
Hedegårdenes Skole 
Genopstiller  
 
 
VALG AF REVISOR 
 
Henriette Krüger 
Trekronerskolen 
Opstiller 
 

Pia Rask 
Klostermarksskolen 
Genopstiller 
 
 
VALG AF REVISORSUPPLEANTER 
 
Marianne Vedel 
Gadstrup Skole 
Genopstiller 
 
Anna W. Pedersen 
Fraktion 4 
Genopstiller 


