
 

 

Jeg stiller op til endnu en periode i hovedstyrelsen.  

Opgaverne står i kø – og jeg er parat til at gå ind i kampen!   

 
Mange kommuner arbejder 

ensidigt med en lærings-

målstyret undervisning, hvor 

indholdet i formålsparagraf-

fen, risikerer at blive både 

glemt og klemt! Det er svære 

opgaver, lærerne møder 

hver dag i skolen, hvor 

inklusion, integration, 

flygtningebørns skolegang bare er nogle af de mest aktuelle. For 

at løse det kræver det, at formålsparagraffens intentioner 

opfyldes for at få minimeret social ulighed, radikalisering og 

andre uhensigtsmæssigheder, der ikke fører til livsduelige unge, 

der klarer sig i samfundets udfordringer. 

Det helt afgørende for, at 

lærerne kan lykkes med under-

visningen i skolen og bevare 

engagementet er, at vi får sikret 

acceptable og gode arbejdsvilkår. 

Der skal på alle områder af 

skolens virke sikres nok tid til 

opgaverne, og vi skal i langt højere grad have italesat vigtigheden 

af et godt arbejdsmiljø for at kunne levere god kvalificeret 

undervisning.                                                                         Bjørn Hansen 
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”Jeg vil fortsætte arbejdet med 

at få aftaler om arbejdstid, der 

sikrer ordentlig tid til 

forberedelse af og samarbejde 

om de mange opgaver, der 

kræves af lærere og 

børnehaveklasseledere og alle 

andre medlemmer.”                                    
Bjørn Hansen 
 

”Jeg vil forsat kæmpe for at 

inklusionsindsatsen på 

skolerne bliver kvalificeret 

med støtte, sparring og 

uddannelse til lærerne.”   
Bjørn Hansen 
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SPT består af 8 kredse: Roskilde, Holbæk, Greve, Solrød, 

Odsherred, Lejre, Kalundborg, Køge og Stevns.  
 
Jeg stemmer på Bjørn fordi han arbejder for at sikre lærernes mulighed for 
at skabe kvalitet i undervisningen. Han kæmper for folkeskolen og alle 
lærerne i den. 
Tina Beck-Nilsson, Formand Greve Lærerforening 
 

Bjørn har lavet et uvurderligt stykke 
arbejde på det skolepolitiske område. 
Altid klar til at optage dialog og søge 
indflydelse. Bjørn er skarp i 
argumentationen og i kampen for et 
bedre arbejdsmiljø for lærerne. Han 
stiller op for medlemmerne, den lokale 
kreds og det fælles kreds-samarbejde. 
Jeg støtter Bjørn Hansens kandidatur 
til valget til Hoved-styrelsen, ligesom 
en enig kredsstyrelse i Holbæk bakker 
op bag Bjørn. 
Jens Rohrberg, Kredsformand, Holbæk Lærerkreds 
 

Bjørn er en kapacitet på det pædagogiske område. Han kæmper lærernes 
pædagogiske kamp! Bjørn har fokus på, at lærerne skal have råderum til 
professionelt at udføre undervisningsopgaven, herunder den nødvendige tid 
til forberedelse og at et godt arbejdsmiljø er et must, for at lærerne kan 
lykkes med opgaven. Jeg stemmer på Bjørn, så de lokale forhold i kreds og 
kommune fortsat bliver sat på dagsordenen! 
Karen Sørensen, Kredsformand Kalundborg Lærerkreds 
 
Det er vigtigt, at vi har et lokalt tilknyttet medlem af hovedstyrelsen, så 
medlemmernes meninger og tanker om, hvad vi vil med fremtidens 
folkeskole og hvordan arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene for lærerne kan 
forbedres bliver hørt. 
Grethe Funch Pedersen, Kredsformand Odsherred Lærerkreds 

 

Alle formænd for det kredspolitiske samarbejde  

’Sjælland På Tværs – SPT’ støtter Bjørn Hansen. 
 
Jeg anbefaler medlemmerne af Lærerkreds 44, Køge og Stevns at stemme 
på Bjørn Hansen. Hans arbejde er præget af et stort personligt engagement. 
Jeg ved, at Bjørn med stor arbejdsomhed og seriøsitet vil kæmpe for at sikre 
respekt om lærergerningen og lærernes mulighed for at udføre deres 
arbejde professionelt. Jeg oplever, at Bjørn er meget lyttende og dermed tæt 
på virkeligheden. Han ved godt, at det er helt afgørende, at kræfterne i 
Danmarks Lærerforening bruges på at medlemmerne sikres et godt 
arbejdsmiljø og ordentlige arbejdsvilkår. 
Pernille Nørgaard, Formand Lærerkreds 44, Køge og Stevns 
 
Jeg har tillid til, at Bjørn vil varetage medlemmernes interesse på 
kompetent og engengageret måde.  
Fremtidens Lærerforening har brug for Bjørns indsigt og viden. 
Marianne Lund, Formand Lejre Lærerforening 
 

Jeg støtter Bjørn, fordi det er til gavn for lærerne i Roskilde.  
Bjørn er Danmark Lærerforenings førstemand når det gælder pædagogik og 
skole. Bjørn kæmper bl.a. for en folkeskole der ikke kun drejer sig om test og 
karakterer, men en skole hvor der er plads til dannelse og det hele barn. 
Peter Hansen, formand Roskilde Lærerforening 
 

Bjørn er meget seriøs og grundig i 
sit arbejde. Han vækker tillid 
allevegne, han er en, man fuldt og 
helt kan stole på. Han har stor 
viden om sit arbejdsområde, og er 
særdeles vellidt og respekteret 
mange steder, også udenfor DLF. 
Undervisningsministeriet sætter fx 
stor pris på at have Bjørn med i 
diverse udvalg. Jeg anbefaler varmt Bjørn Hansen til hovedstyrelsen. 
Hanne Rothausen Faurfelt, Kredsformand Solrød Lærerforening 

”Der skal stadig arbejdes 

for at balancen mellem for 

mange opgaver og for lidt 

tid igen bliver opretholdt, 

så rammerne ikke mod-

arbejder lærerens enga-

gement og ambitioner og 

man oplever et arbejds-

miljø, der ikke gør ondt.”                 
Bjørn Hansen 

 

”Jeg vil arbejde for at 

pædagogiske argumenter på 

forskningsmæssig baggrund 

bliver styrende for lærernes 

professionelle muligheder for 

at gennemføre kerneydelsen, 

som er undervisningen.” 
Bjørn Hansen 


