
Valg
til GL’s hovedbestyrelse
Brug din stemmeret!
Hvordan skal dine arbejdsforhold være? Hvad skal 
du have i løn? Hvordan skal gymnasieuddannelserne 
udvikle sig? Det er desværre ikke alene GL’s afgørelse. 
Men det er GL, som forhandler dine løn- og arbejds-
tidsforhold. GL arbejder samtidig for at påvirke de 
politiske beslutninger i Folketinget om indholdet i 
gymnasieuddannelserne.

Nu skal det afgøres, hvem der skal sidde i GL’s hoved-
bestyrelse for de kommende to år. Dermed skal du 
være med til at bestemme, hvem der skal træffe be-
slutningerne for GL’s medlemmer. 

Når du vælger at bruge din stemmeret, har du di-
rekte indflydelse på, hvem der skal varetage dine 
interesser i de kommende to år.

I alt har 38 medlemmer valgt at stille op til valget 
– og de fordeler sig på fire lister. Listerne har i dette 
valgtillæg hver deres udtalelse, så du kan se, hvad 
listerne står for. Ligeledes har hver enkelt kandidat 
en valgudtalelse, så du også kan vælge at stemme 
personligt. 

Bagest kan du se, hvem der anbefaler hvilke lister.

Du skal afgive din stemme i perioden mandag den 
18. november 2013 til tirsdag den 3. december 2013. 

Valget foregår elektronisk. Det er lettest for dig, hvis 
GL har din mailadresse, for så får du din ”stemmesed-
del” direkte i din indbakke. 

Alternativt stemmer du ved i adressefeltet i din 
browser at skrive Mit.GL.org.

Du logger dig ind med dit GL-medlemsnummer el-
ler dit cpr-nummer. Hvis du ikke tidligere har anvendt 
GL’s selvbetjeningsportal, er din adgangskode de sid-
ste 4 cifre i dit cpr-nummer. Har du benyttet  
Mit.GL.org tidligere (for eksempel ved urafstemningen 
om OK 13), skal du benytte den adgangskode, du 
valgte ved den lejlighed. Herefter følger du vejlednin-
gen på hjemme siden.

Valgresultatet vil blive offentliggjort onsdag den 
4. december 2013 kl. 12 på GL.org.

Den nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder 1. januar 
2014 og konstituerer sig onsdag den 8. januar 2014.

Følg valget på www.gl.org/Valg.



Se Liste 1 på Facebook: https://www.facebook.com/liste1GL

GL skal have en ny ledelse. Vi skal genskabe troværdighed og tillid 
til vores fagforening oven på OK 13-forløbet. Stem GL tilbage til med-
lemmerne.

Vi vil kæmpe for lokale aftaler om arbejdstid 
Liste 1 vil arbejde for lokale aftaler om arbejdstid. GL skal offensivt 
udfordre Moderniseringsstyrelsens agenda og være parat til voldgifts-
sager og andre fagretlige skridt. Vi vil skabe større sammenhæng 
mellem skoler og GL-centralt; det kan bl.a. ske ved tilbud om skole-
møder, hvor medlemmer kan møde GL’s politikere og sekretariat.

GL skal fortsat arbejde for at sikre et akademisk lønniveau for gym-
nasielærere med afsæt i centrale aftaler om løn og pension. Der skal 
være sikring af ressourcer til decentral løn, som skal bygge på objek-
tive kriterier – nej til fedterøvstillæg!

Tidsregistrering er for Liste 1 ikke en løsning, men et middel til at 
opnå fornuftige lokale aftaler. På mange skoler er tidsregistrering et 
nødvendigt værn mod det grænseløse arbejde. Men en individuel 
tidsregistrering uden ledelsesopbakning risikerer at blive en papirtiger 
uden hold i virkeligheden. Tidsregistrering skal ikke være en individuel 
løsning på et grundlæggende kollektivt problem, der handler om ar-
bejdsintensivering: ”Du får lige et ekstra hold”.

GL skal have øget fokus på arbejdsvilkårene for nyansatte og unge 
lærere. De unge læreres vilkår risikerer nemt at blive glemt i det nye 
tidsregistreringssystem: Stress og manglende mulighed for at over-
komme arbejdsopgaverne skal tackles kollektivt. Det skal ikke redu-
ceres til lærerens individuelle problem i samtaler med ledelsen.

Skarpere markering i uddannelsespolitikken 
GL skal i uddannelsespolitikken markere sig skarpere. Lad os sige 
klart, hvad GL mener. Vi skal ikke være halehæng til Undervisnings-
ministeriet og lederforeningerne. Flinkeskoleadfærden i forhold til 
ministerium og Antorini har været en fiasko. GL skal arbejde for gode 
forsøgsbetingelser for skolerne. Vi skal sikre, at fremtidige ændringer 
i de gymnasiale uddannelser bygger på skolernes erfaringer – ikke 
flere skrivebordsløsninger. GL skal afvise kvoter eller anden form for 
rigid adgangsbegrænsning til de gymnasiale uddannelser. Vi skal 
fastholde et system med vurdering af egnethed. Firkantede karakter-
krav risikerer især at ramme hf-uddannelsens vigtige funktion som 
sweeper for elever med andet end folkeskolekarakterer i bagagen.

GL skal optrappe samarbejdet med de andre lærerorganisationer i 
Danmark. Vi skal sammen med dem kæmpe for at fastholde kvaliteten 
i uddannelserne. Vi har nu fået næsten ens arbejdstidsvilkår, og læ-
rerne har en fælles interesse i at forhindre, at lærernes arbejdstid 
bliver ledelsernes ”spareskrue”! 

GL skal fastholde de internationale kontakter med andre læreror-
ganisationer og fortsat bidrage til konkrete solidaritetsprojekter med 
gymnasiale lærere i andre lande.

Aldrig mere OK 13
Vi vil sikre, at en ny forhandlingsaftale med AC forud for OK 15 skrues 
sådan sammen, at der er afstigningsmuligheder for GL. Vi skal ikke 
igen ende i en situation, hvor GL’s medlemmer får trukket en overens-
komst ned over hovedet, som de ikke har ønsket. GL’s krav skal være 
tydelige. Der skal være ret til forhandling af dem og mulighed for at 
konflikte for dem.

OK 13 er katastrofal for GL’s beskæftigelsespolitik. Tidligere udløstes 
stillinger automatisk, når der kom flere elever; men nu kan ledelsen 
friere skrue op for arbejdsintensiveringen. Liste 1 vil kæmpe for at 
kvalitetsundervisning og tid til forberedelse fastholdes. Vi skal sikre 
et tydeligt grundlag for oprettelse af nye stillinger på skolerne.

Et aktivt, demokratisk og slagkraftigt GL 
Fundamentet for GL’s virke skal være medlemmernes aktiviteter og 
holdninger. Vi skal styrke tillidsrepræsentanterne som en krumtap i 
foreningen, og vi skal udbygge arbejdet med at etablere GL-klub-
bestyrelser på skolerne, så TR ikke er alene i arbejdet. Netværksorga-
niseringen mellem skolerne skal styrkes endnu mere. 

Gorm Leschly handlede i OK 13-forløbets afslutning egenrådigt og 
uden mandat fra HB eller forhandlingsudvalg. Løftet til GL’s repræ-
sentantskab og GL’s medlemmer: ”Aftaleretten er ikke til salg,” blev 
brudt. Liste 1 vil et demokratisk GL.

Fornyelse i GL 
Liste 1 tilbyder at stå i spidsen for en ny ledelse i GL. Vi vil have alle 
i HB med i et bredt samarbejde – vi skal have en arbejdende HB med 
klare ansvarsområder for de enkelte HB-medlemmer. Vores formands-
kandidat er Annette Nordstrøm Hansen. Vi håber på valg af en række 
markante og unge kandidater til HB-valget. Vi skal have ægte fornyelse 
i GL. Vi stiller et stærkt hold med erfaring, visioner og nærkontakt til 
skolevirkeligheden.
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2

Valgtillæ
g 2011



Liste 2 – klar til nye udfordringer!
Overenskomstforhandlingernes resultat ændrer radikalt på gymnasie-
lærernes arbejde. Vi er kastet ud i en forandringsproces, en revolution 
af vores løn- og arbejdsforhold, som vi ikke har set magen til. 

Tidligere gik vi ud fra centrale aftaler, og det betød, at skolernes 
aftaler om arbejdstid mindede om hinanden, og at konkurrencen mel-
lem skolerne var begrænset. 

Nu hersker der en ny situation, fordi skolernes ledelse skal lede og 
fordele arbejdet. Ledelsens og vores eneste ”værktøj” til regulering af 
”for mange eller for få opgaver” er den løbende tidsregistrering. Også 
af den reelle vejledning til SRP i eksperimentelle og andre skriftlige 
opgaver. 

To enslydende opgaveporteføljer kan, når året er omme, resultere i 
to forskellige timeregnskaber. Helt naturligt, for vi arbejder jo ikke 
som robotter, og holdene/klasserne består af forskellige individer med 
forskellig baggrund, ligesom øvrige opgaver kan variere enormt. 

Hvor vi tidligere havde en gennemsigtig og ensartet centraliseret 
styring af skolerne takket være overenskomsten, har arbejdsgiverne 
nu fået indført en styring, der går helt ned på individniveau. Man kan 
måske tale om, at indeværende skoleår er et overgangsår fra ”vi plejer” 
til ”du er din egen fornuftens smed”.

Liste 2 mener, at vi skal 
1. samarbejde, ikke underbyde hinanden, 
2. støtte tillidsrepræsentanten/-suppleanten, deltage aktivt på GL-

møder, 
3. styrke GL internt og eksternt.

Liste 2 vil arbejde for: 
1. Forbedrede arbejdsforhold og -vilkår for alle, såvel for 

pædagogikum kandidater, vikarer, deltidsansatte, fastansatte som 
for pædagogiske inspektorer og uddannelsesledere. 

2. En positiv lønudvikling samt gennemskuelige tillæg for 
merarbejde og skæv arbejdstid. Det er TR, der fortsat har retten 
til at aftale løn med ledelsen. 

3. Et offensivt og demokratisk GL.

Bundlinje og kommende besparelser
Siden 2001 har GL sparet mere end 10 %, men politikerne ønsker sig 
flere besparelser. 

OK 13 må og skal ikke blive et våben i ”alles kamp mod alle”, hvor 
den enkelte må kæmpe for at bevare sit job, og hvor skolens ledelse 
forsøger at ”please” både politikere, Moderniseringsstyrelse og besty-
relse med besparelsesforslag.

Liste 2 mener, at: 
1. Skolerne ikke er virksomheder, der skal konkurrere på det størst 

mulige overskud. 
2. Undervisningstaxametret skal gå til undervisning; ikke til 

vedligeholdelse el.lign.

Intelligente effektiviseringer  
gennem uddannelsespolitiske forslag
Eksempler på intelligente effektiviseringer, uddannelsespolitiske juste
ringer og administrative lettelser som: 

 · AT-eksamen bliver en del af en eksamen i SRP-opgaven for at 
sikre de nationale standarder og elevernes retssikkerhed, 

 · styrkelse af fagligheden, 
 · mindre administration og mere vidensdeling, 
 · mere efteruddannelse, 
 · digitale eksaminer, hvor relevant, 
 · fordelingsudvalgenes arbejde skal være forpligtende, ikke bare på 

papiret men også i virkeligheden.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø  
på en attraktiv arbejdsplads
På mange skoler/kurser er de fysiske rammer utilstrækkelige og utids-
svarende, og det psykiske arbejdsmiljø er ukendt stof, selvom det 
burde indgå i enhver personalepolitik. En revolution kommer ikke fra 
den ene dag til den anden, men alle bør diskutere, hvorledes man 
fremmer et godt arbejdsmiljø og forebygger stress.

Liste 2 mener, at:
1. Alle skal have en personalepolitik. 
2. GL skal fremme attraktive arbejdspladser også gennem vores 

forslag til en GL-arkitektkonkurrence. 
3. Arbejdsmiljørepræsentanten skal invitere Arbejdstilsynet 

indenfor; fokus på: 
 · indstillelig arbejdsstol og hæve-sænke-bord 
 · korrekt lys og et godt indeklima 
 · rengøring dagligt 
 · akustik og æstetik.

4. GL skal gå aktivt ind på at forebygge stress. Alle skoler skal have 
retningslinjer vedrørende stress. Vi har et kritisabelt højt antal 
tilfælde af arbejdsrelateret stress.

Andre kommende opgaver for

GL centralt
 · Indsamling af eksemplariske opgaveporteføljer  

(indhold og omfang). 
 · Konstruktiv diskussion af tidsregistrering. 
 · Skolernes sociale kapital skal kortlægges, så jobsøgende kan 

danne sig et hurtigt overblik over skolernes arbejdsmiljø. 
 · Udarbejdelse af forslag til ledelsesevaluering. 
 · Offensiv kommunikation. 
 · Evaluering af OK 13-resultaterne.

GL lokalt
 · Fremme samarbejdet i SU/MIO, hvor personalepolitikken skal 

vedtages. 
 · Fremme samarbejdet på GL-(klub)møder, evt. med støtte fra  

GL-centralt. 
 · Fortsat tjek af ansættelseskontrakter og lønsedler. 
 · Fortsat ajourføring af lønstatistikker, så alle medlemmer kan 

foretage et løntjek via GL’s hjemmeside. 
 · Forhandling af lønaftaler, fordi alle har krav på et lønperspektiv.

Liste 2

3

Valgtillæ
g 2011



Nye tider – nyt hold

Stem dit, mit og vores GL ansvarligt ind i fremtiden  
– stem på Liste 3 

Stil store krav til din fagforening – det gør Liste 3! 

1. Liste 3 vil benhårdt arbejde for at skabe de bedste løn- og 
arbejdsvilkår. 

2. Liste 3 vil styrke dialog og samarbejde med det enkelte 
lærerværelse. 

3. Liste 3 arbejder for GL som en offensiv og synlig fagforening. 
4. Liste 3 vil videreudvikle en seriøs, saglig og ansvarlig 

fagforening, der fortsat anerkendes som en troværdig 
samarbejdspartner.

Ny hverdag – ingen skal stå alene 
Det har været en turbulent periode at være gymnasielærer. Op til OK 
13 blev vi lærere beskyldt for, at vi ikke lavede nok, og med OK 13 er 
vores måde at opgøre vores arbejdstid på ændret radikalt. De fleste af 
os er på skoler/kurser, som har indført tidsregistrering i stedet for 
aftalte opgaveakkorder. Tidsregistrering skal beskytte os mod det 
grænseløse arbejde. På nogle skoler tror ledelsen fortsat, at den kan 
tilsidesætte den enkelte lærers tidsregistrering og selv bestemme om-
fanget af opgaver. Dette ER i strid med overenskomsten. 

Det er afgørende for Liste 3, at GL-fællesskabet er stærkt og sikrer, 
at ingen af os kommer til at stå alene over for en leder, som ikke er 
sig sit ansvar voksent og tilsidesætter kvalitet i undervisningen og 
arbejdsglæden. Ingen af os lærere skal bære ansvaret for, at nogle 
rektorer prioriterer overskud og bygninger og nedprioriterer kerneydel-
sen. 

Liste 3 kræver en klar prioritering af de mange arbejdsopgaver, så 
der bliver tid til opgaverne. Ud med skævbelastninger og ind med 
bedre balance mellem arbejde og privatliv. 

Liste 3 vil gennem den lokale TR styrke fællesskabet på lærervæ-
relset og derigennem sikre, at ingen af os kommer til at stå alene. 
Lærerværelset, TR og ledelsen skal sammen arbejde for, at der føres 
en god dialog om overgangen til den nye hverdag. Liste 3 vil styrke 
den lokale dialog og medbestemmelse ved at øge samarbejdsudvalgets 
indflydelse.

God undervisning kræver god personalepolitik 
Skal vi levere undervisning af høj kvalitet og bevare gejsten og glæden 
ved vores job, er det helt afgørende, at der er tid til at udføre vores 
opgaver, og at vi har gode fysiske rammer. 

Der er lærere, som ikke har gode arbejdsvilkår – det vil vi ikke 
accep tere. En god personalepolitik er et krav og ikke et gode. Alle 
skoler/kurser skal stå til ansvar for deres personalepolitik. 

Liste 3 vil iværksætte en undersøgelse af, hvordan trivslen er på 
det enkelte lærerværelse. Undersøgelsen skal danne ramme for dialog 
med skoler/kurser for at få prioriteret trivsel og kvalitet i vores arbejde 
for alle uanset skoleform. 

Liste 3 vil gøre en særlig indsats for at sikre, at alle får en god start. 
Nyansatte skal fritages for opgaver, der giver ekstra store belastninger 
i perioder, og de skal ikke tvinges til merarbejde. 

Over halvdelen af de nyansatte oplever at skulle igennem et eller 
flere prøveår som vikarer inden pædagogikum og fastansættelse. 
Denne praksis er i strid med reglerne og helt uacceptabel. Vi vil have 
udskiftet vikarstillinger med faste stillinger.

Vi er pengene værd 
Ved OK 13 aftalte vi nye undervisningstillæg, som sikrer de unge 
lærere en markant livslønsforbedring på over en million kroner. OK 
13 giver et tiltrængt løft i livslønnen for vores sektor generelt, men 
dette centrale lønløft må ikke bremse den lokale lønudvikling. Det er 
helt uacceptabelt, at lokale lønmidler ikke udmøntes efter hensigten. 
Gymnasielærere er højt uddannede videnspersoner og skal aflønnes 
derefter. 

Lokalløn er ikke en bonus, men en del af vores faste løn! 
Vi arbejder for udmøntning af lokale lønmidler til alle og størst 

mulige centrale lønstigninger ved OK 15.

God undervisning koster 
Liste 3 kræver, at klasseloftet på 28 elever per klasse håndhæves både 
af hensyn til undervisningen og arbejdsmiljøet.

Liste 3 afviser at spare på eksamen og censorer. Det vil true elever-
nes retssikkerhed, uddannelseskvaliteten og den nationale standard.

Liste 3 vil arbejde for at få forbedret bekendtgørelser og læreplaner 
med udgangspunkt i de erfaringer, vi lærere har.

Liste 3 vil gennem dialog med ministeren og lederforeninger kræve, 
at penge til undervisning bruges til undervisning.

Ny ledelse og generationsskifte i GL 
For at GL kan stå stærkest muligt over for arbejdsgiverne, er det vigtigt, 
at der er et bredt samarbejde i hovedbestyrelsen. Det vil Liste 3 fortsat 
arbejde for.

Vores kandidatliste afspejler medlemmerne med hensyn til alder 
og de seks skoleformer hf, hhx, htx, stx, IB, VUC samt kostskoler. 
Liste 3 afspejler det generationsskifte, som er i gang på skolerne. 

Liste 3 er klar til at udvikle og modernisere GL og ønsker en for-
yngelse af GL’s ledelse og opstiller Jeppe Kragelund som vores for-
mandskandidat.

Læs mere på: http://liste3.dk, eller følg os på Facebook på: https://
www.facebook.com/liste3GL

Stem på Liste 3

Liste 3
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Vil du bevare jobbet? 
JA tak til en 4-årig teoretisk og praktisk ”highskole” for alle fra 8. klasse!
NEJ tak til et 8-årigt tysk gymnasium for eliten efter 4. klasse! 

Skævvridningen skal stoppes
Skævvridningen af ungdomsuddannelserne er voldsom: 73 % vil i 
gymnasiet, og 18 % vil have en erhvervsuddannelse, hvor halvdelen 
i øvrigt falder fra. Sat på spidsen: 3 af 4 vil have et embede, og kun 
1 af 10 vil have et erhverv. Embedsydelser kan ikke eksporteres, så 
skævvridningen er for ekstrem for et land, der vil være en konkur-
rencestat for at bevare velfærden. To løsninger er på vej, der begge vil 
betyde færre GL-job. GL bør derfor fremsætte en tredje løsning, som 
stopper skævvridningen og giver flere job.

Politikerne: adgangsbegrænsning
Politikerne burde nedsætte en kommission til at globalisere ungdoms-
uddannelserne. I stedet kræver de adgangsbegrænsning til dem alle 
for at mindske frafaldet og for at tvinge flere unge til at vælge erhvervs-
uddannelser, som samtidig skal gøres mere attraktive gennem en 
reform. Men adgangsbegrænsning er en lappeløsning, som skaber et 
nyt problem: Hvad med de 15 %, som ikke kan opfylde adgangskravet 
på mindst 02 i dansk og matematik? Med adgangskrav kan politikerne 
ikke opfylde deres drøm om at nå den internationale standard, hvor 
95 % af en årgang får en ungdomsuddannelse.

Erhvervslivet: Ungdomsuddannelseskommissionen UUK
Den private erhvervslivstænketank DEA har derfor nedsat sin egen 
kommission, UUK, med professor Egelund i spidsen for en række 
fremtrædende personer. På hjemmesiden skrives: ”Flere unge skal 
have en uddannelse, som både matcher egne evner og motivation 
såvel som arbejdsmarkedets behov”. Og andetsteds: ”Vi skal have en 
kommission, som kan se på tværs af de enkelte interessenters syn. 
Hidtil er ungdomsuddannelserne blevet struktureret og justeret pri-
mært af interessenterne omkring den enkelte uddannelse. Politikerne 
har derfor ved hver revision af love og regler ikke haft lejlighed til at 
tage stilling til systemet som helhed. I dag er det helt åbenlyst, at der 
er sket en skævvridning af søgningen til uddannelserne. Søgemøn-
steret passer ikke længere til samfundets behov i de kommende år. 
Derfor skal der foretages en gennemgribende analyse af, hvori pro-
blemerne består, og der skal ses på, hvorfor nogle lande i langt højere 
grad har haft succes med at udvikle deres ungdomsuddannelser. Det 
gælder blandt andet Tyskland, Holland, Østrig og Schweiz.” Så UUK 
vil foreslå et tysk skolesystem i Danmark, dvs. en tredeling af skolen 
efter 4. klasse med et gymnasium for eliten, en realafdeling for mel-
lemklassen og en fællesskole for resten.

Problemet: forceret erhvervsvalg og tvangsklasser
Problemet er, at de unge tvinges til at træffe et erhvervsvalg allerede 
som 16-årige i den danske skole og som 11-årige i den tyske skole. Og 
det i en skoleform, hvis linjeopdeling medfører tvangsklasser og tvangs-
skemaer, hvor jævnaldrene tvinges til at gå i samme klasse og lære 
samme teoretiske fag. Først ved myndighedsalderen 18 år er de unge 
i stand til at træffe et modent fremtidsvalg, forudsat de forinden har 
afprøvet egne evner og talenter på fagblokke af både teoretisk og 
praktisk art, som det sker i de nordamerikanske skoler med særlig 
succes i skolemiraklet i Ontario.

Er skolen for staten eller for individet
Skal skolen være linjeopdelt og forberede til statens embeder? Det 
mener Europa, som med sin enevældige fortid har fastholdt en stor 
offentlig sektor med tilhørende embedsuddannelsessystem og adgangs-
krav til linjer uden indbyrdes transfermulighed. 

De nordamerikanske republikker bruger i stedet skolen til at afdække 
og udvikle den unges personlige talent. På den 4-årige ”highskole” 
fra 8. klasse bydes den unge velkommen med en anerkendelse: ”Du 
har et talent, og det er skolens opgave at afdække og udvikle dit per-
sonlige talent gennem daglige lektier i selvvalgte halvårsblokke af 
teoretisk eller praktisk art. Har du succes siger vi ”flot job” og finder 
mere af det samme til dig. Hvis ikke siger vi ”flot forsøg” og hjælper 
dig med at finde noget andet at prøve kræfter med. Og du bestemmer 
selv, hvornår du tager de obligatoriske fagblokke.”

GL bør foreslå en 4-årig ”highskole” for alle fra 8. klasse
Gymnasiets popularitet vokser og dermed antal job. Som dog forsvin-
der igen, hvis GL ikke fremsætter et konkret modtræk til UUK. I dag 
mener GL, at skævvridningen forsvinder med en bedre vejledning i 
folkeskolen. Men GL skal være helt anderledes ambitiøs. GL tilbyder 
lærerkraft med solid faglig baggrund – det bedste selskab for unge i 
den alder, hvor de er allermest nysgerrige, fra 8. klasse. Derfor skal 
GL pege på skolemiraklet i Ontario og foreslå en lignende 4-årig ”high-
skole” for alle fra 8. klasse med både teoretiske og praktiske fagblokke 
(mellemskolen.net). Det øger beskæftigelsen og fjerner skævvridningen. 
Og giver medvind til fremtidens konkurrencestat ved at gøre hver 
anden dreng til ingeniør som 22-årig.

Fjern skævvridningen, bevar jobbet, stem på Liste 4
Følg Liste4GL på Facebook.

Liste 4
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Liste 1

Valgudtalelser

Kandidater

Gefion Gymnasium
Dansk, samfundsfag
Alder: 58 år

Opstillet for liste 1

Annette Nordstrøm 
Hansen

Jeg har været næstformand i GL i 6 år. Nu stiller jeg op som for-
mandskandidat. Med erfaring fra hverv som tillidsrepræsentant 
og lokalformand for GL i København og fra mit daglige arbejde 
som gymnasielærer har jeg indgående kendskab til dagligdagen 
på skolerne. 

GL med kant 
Vi har brug for, at GL får en tydeligere og markant stemme i offent
ligheden og i forhold til skoleledelserne og Moderniseringsstyrelsen. 
Vi har brug for en fagforening, der tør og evner at kæmpe for læ-
rernes interesser. Vi har brug for et GL, der respekterer medlem-
merne og tager dialogen alvorligt. 

De kaldte det normalisering 
Arbejdsopgaverne for en ny GL-ledelse er mange; tabet af den kol-
lektive aftaleret har ført til forringet eller ingen planlægning og 
en voldsom arbejdsintensivering. Vi asfalterer, mens vi kører – igen. 
Konflikterne er flyttet ud på skolerne, arbejdsglæde og kvalitet er 
i frit fald. Beskåret tid til at løse opgaverne forringer det psykiske 
arbejdsmiljø – og vi vil se kolleger, der går på deltid eller går ned 
med stress. OK 13 må ikke blive den enkelte lærers problem. Jeg 
ønsker et GL, som ikke kun yder bistand, når skaden er sket. GL 
skal arbejde for, at der igen kommer lokale, kollektive aftaler om 
arbejdstiden. Vi skal styrke de lokale GL-klubber og give optimal 
støtte til tillidsrepræsentanterne. GL skal gå foran med løsninger. 

Styrke udadtil – demokrati indadtil 
Manglende normeringer af arbejdstid og skolernes overskud vars-
ler taxameternedskæringer. Jeg vil arbejde for, at vi sammen med 
andre underviserorganisationer fokuserer på, at kvalitet i uddan-
nelse kræver dygtige og velforberedte lærere. 

Formandens enegang ved OK 13 har skadet GL’s troværdighed. 
Med valget af en ny hovedbestyrelse skal vi styrke dialogen med 
medlemmerne og genetablere deres tillid til GL.
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Frederiksberg Gymnasium
Musik, matematik
Alder: 39 år

Opstillet for liste 1

Midtsjællands Gymnasium
Spansk, historie, samfundsfag
Alder: 35 år

Opstillet for liste1

Søren Hein 
Christiansen

Helene Caprani

Baggrund
Jeg har været gymnasielærer siden 2001. Jeg har tidligere siddet i 
hovedbestyrelsen i perioden 2008-2010. Jeg er formand for pæda-
gogisk samarbejdsudvalg, næstformand i musiklærerforeningen 
samt tillidsrepræsentant og skolebestyrelsesmedlem på Frederiks-
berg Gymnasium.

Hvorfor stille op? 
Efter OK 13 er der skabt uenighed i hovedbestyrelsen, og der er 
behov for nye kræfter til at sikre, at vores fagforening kommer 
videre og ikke agerer handlingslammet. Jeg savner desuden en 
fagforening, der har lidt mere power og gåpåmod. GL skal ikke 
overlade den enkelte skole til sig selv, fordi ledelsen ikke formår 
at være sit ansvar bevidst. Jeg er derfor kritisk over for den nye 
overenskomst, og jeg mener, at den skal forbedres ved OK 15.

Politiske standpunkter
Nøglen til ordentlige arbejdsvilkår går gennem en god planlægning, 
inden skoleåret går i gang – ikke igennem tidsregistrering! Som 
fagforening skal vi kæmpe for, at indholdet i gymnasielærernes 
hverdag er så meningsfyldt som muligt, og at spidsbelastningspe-
rioder minimeres. Det kræver, at man kigger på indhold og tør 
kæmpe for ændringer. GL skal sætte sig mere markant på uddan-
nelsespolitiske dagsordener – det er os, der skal være garanten for 
kvalitet og udvikling i gymnasieskolen, så vi ikke bliver offer for 
tilfældige politikeres indskydelser. Vi skal fortsat sikre en ordent-
lig løn gennem vores forhandlingsfællesskab med AC, men vi skal 
udbygge vores samarbejde med de øvrige underviserorganisationer 
for at få italesat de arbejdsmæssige problemstillinger, som meget 
få politikere har forståelse for. Grundlæggende er jeg imod at lade 
de frie markedskræfter styre gymnasieskolen – skoler skal samar-
bejde og ikke bekrige hinanden, da det tjener samfundets interes-
ser bedst.

Jeg har været tillidsrepræsentant på Midtsjællands Gymnasium i 
2 år og gymnasielærer i 7 år. I den tid har jeg både oplevet et 
dejligt arbejde med skønne kolleger og elever og et voksende pres 
fra rektorer, politikere og medier, der gør det sværere og sværere 
at passe vores arbejde ordentligt. Vi står ved en skillevej, hvor vi 
skal beslutte os for at slås for bedre arbejdsvilkår eller fortsætte 
den nuværende defaitisme. Jeg stiller op for at give særligt den 
store gruppe af yngre lærere en kritisk og kamplysten stemme i 
GL’s ledelse.

OK 13 har skabt store forskelle 
Vores største udfordring i dag er den atomisering, som tabet af den 
lokale forhandlingsret i OK 13 har åbnet for. Der er kommet større 
forskelle mellem ikke blot skolerne, men også de enkelte kolleger 
på lærerværelserne hvad angår løn og arbejdsbyrde. Uden centrale 
standarder er det udelukkende styrkeforholdet mellem lærerkol-
legium og ledelse, der afgør, om vi har en ordentlig arbejds plads. 
Det nytter ikke at trøste os med, at nogle kollegier lader til at 
komme helskindet gennem dette skoleår, måske endda med for-
nuftige lokalaftaler. Lærerne på nabogymnasiet eller -kurset er 
også vores kolleger, og dem kan vi ikke lade i stikken. Særligt 
lærere med skolebørn har svært ved at rykke rødderne op og søge 
grønnere græsgange – der vil altid være nogen, der står tilbage på 
skolen med de dårlige arbejdsforhold. Dén udvikling er uværdig 
for vores fagforening, og den skal rulles tilbage.

Lyt til medlemmerne 
OK 13-forløbet har afsløret et stort demokratisk underskud i GL. 
Et overvældende flertal af både tillidsfolk og medlemmer stemte 
nej, men GL sagde ja. Det hænger ikke sammen. Vi er alle sammen 
GL. Ikke bare formanden eller hovedbestyrelsen, men 15.000 stolte 
gymnasielærere, der fortjener respekt for vores arbejde.
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Roskilde Tekniske Gymnasium
Dansk, samfundsfag, studievejledning
Alder: 64 år

Opstillet for liste 1

Ronald KarlsenPeter Madsen

Aalborg Handelsgymnasium
Dansk, historie, mediefag
Alder: 59 år

Opstillet for liste 1

Næstformand i GL 2000-2007. Formand for GL’s overenskomst-
udvalg siden 2010.

En katastrofal OK 13! 
8. februar 2013 blev en sort dag i GL’s historie. Det var dagen, hvor 
GL’s formand – uden mandat og uden at konsultere sit forhand-
lingsudvalg – sagde ja til at sælge aftaleretten på arbejdstid. 

Resultatet sagde GL’s medlemmer efterfølgende nej til med over-
vældende 85 % – kun 10 % sagde ja. 

Der er derfor brug for en ny ledelse i GL. Der forestår et kæmpe-
mæssigt arbejde for at genskabe GL’s troværdighed og opbygge 
medlemmernes tillid til deres fagforening. Det vil jeg gerne bidrage 
til. Jeg har erfaringen, men også visionerne for et demokratisk GL.

Vi skal generobre den lokale aftaleret! 
GL’s mål skal være tydeligt. Tidsregistrering er ikke løsningen på 
en OK uden aftaleret på arbejdstid. Det kan være et nødvendigt 
værn på mange skoler; men GL skal samlet arbejde for at støtte 
medlemmer og TR i kampen for at erobre den lokale aftaleret til-
bage. Det kan også betyde, at vi skal anvende utraditionelle kamp-
midler. Et samlet lærerværelse må aldrig tvivle på opbakningen 
fra GL-centralt.

Uddannelsespolitik med kant! 
GL skal markere sig selvstændigt i den uddannelsespolitiske debat. 
De gymnasiale uddannelser skal fastholdes som kvalitetsuddan-
nelser med et højt fagligt niveau. Men løsningen er ikke firkantede 
karakterkrav. GL skal i stedet stille krav om en grundig og forsvar-
lig vurdering af ansøgernes uddannelsesparathed til en gymnasial 
uddannelse.

Fodbold og GL! 
Jeg har altid i disse valgudtalelser advokeret for, at både fodbold 
og arbejdet i GL er en holdsport. Ved OK 13 valgte vores anfører 
at sætte sig ud over holdet og spille solo, men med opbakning fra 
resten af Liste 3. En styrket Liste 1 vil genskabe den nødvendige 
teamspirit i GL. 

GL tilbage til medlemmerne!

Jeg genopstiller til GL’s hovedbestyrelse. Også i den kommende 
valgperiode er det vigtigt, at handelsgymnasierne har tydelig røst 
i GL centralt.

Det er med den nye overenskomst og den såkaldte Modernise-
ringsstyrelses uacceptable fremfærd over for skolerne mere nød-
vendigt end nogensinde før, at GL centralt yder maksimal støtte 
til medlemmerne. I en verden uden arbejdstidsregler vil kun sam-
menhold og kollektiv optræden kunne sikre fornuftige arbejdsfor-
hold og sikre, at gymnasierne også fremover leverer uddannelser 
af høj kvalitet. 

Moderniseringsstyrelsens pres på skolerne for at forhindre ind-
gåelse af aftaler skal stoppes. GL skal arbejde fokuseret på at 
forhindre individualisering og vilkårlig differentiering. Og det 
gælder både med hensyn til arbejdstid og lokalløn.

Den nye overenskomst gør tillidsrepræsentantens rolle endnu 
vigtigere, end den tidligere har været. GL centralt skal sætte mak-
simal fokus på at støtte de lokale tillidsrepræsentanter. Uden et 
stærkt TR-korps vil fremtiden se dyster ud for gymnasielærerne. 
Skoleledelse uden dialog med lærerne og deres valgte repræsen-
tanter skal fjernes fra landkortet.

GL’s stemme i den uddannelsespolitiske debat skal styrkes. GL 
skal aktivt medvirke til at sikre, at gymnasierne også fremover 
leverer uddannelser til ungdommen, hvor der er fokus på dannelse 
og kritisk sans. Snævre erhvervspolitiske interesser skal ikke dik-
tere gymnasiernes rolle i samfundet. Uddannelse skal være for 
hele livet – ikke kun for erhvervslivet.

De gymnasiale uddannelser skal alle have taxametre, der svarer 
til uddannelsernes faktiske omkostninger. Og taxametrene skal gå 
til deres formål.

GL må aldrig igen komme i en situation, hvor en formands ene-
gang skaber splittelse internt i hovedbestyrelsen og i foreningen. 
GL skal have en ny ledelse.
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VUC Aarhus
Filosofi, samfundsfag
Alder: 34 år

Opstillet for liste 1

Kåre Blinkenberg

Aalborghus Gymnasium & HF
Engelsk, historie
Alder: 39 år

Opstillet for liste 1

Tomas Kepler

Et nyt GL skal støtte de lokale klubber
Jeg har i hele mit arbejdsliv været aktiv i min lokale GL-klub. Jeg 
har i flere arbejdsgrupper, nedsat af GLmøderne på VUC Aarhus, 
lagt timevis af arbejde i de lokale kampe. Vi medlemmer og vores 
politiske arbejde på skolerne er det vigtigste i fagforeningens ar-
bejde. 

Jeg vil i hovedbestyrelsen kæmpe for, at GL’s organisation prio-
riterer at styrke de lokale klubber. Dette er især vigtigt i en tid, 
hvor den nye overenskomst isolerer hver enkelt, og hvor faglig 
kamp risikerer at blive en individuel kamp med lederen om arbejds-
tiden. Et nyt GL skal derfor ud af sin handlingslammelse oven på 
OK 13 og i langt højere grad hjælpe de lokale klubber med strate-
gier, der kan sikre ordentlige arbejdsforhold.

Et nyt GL skal skabe gejst
Jeg har på min skole især kæmpet for et ordentligt arbejdsmiljø og 
for at opbygge en fagforening, der syder af kampgejst. I mine år 
som lærer er det eneste, jeg har set til det centrale GL på min skole, 
et offentligt møde i forbindelse med OK 13, hvor en del af ledelsen 
troppede op for at kvæle motivationen i kampen – vi havde jo al-
ligevel tabt, mente de. I stedet skal et nyt GL ud på skolerne for at 
hjælpe med at styrke vores argumentation og hjælpe med at orga-
nisere. Frem for alt skal vi vove at kæmpe imod og ikke give op.

Et nyt GL skal kommunikere offensivt  
og handle solidarisk
Et nyt GL skal kommunikere sådan, at vi ikke kun kommer i medi-
erne for at forsvare os mod angreb fra regeringen. Vi skal være 
først ude med vores dagsorden om god undervisning. På kort sigt 
er målet lokale aftaler. På lang sigt skal vi kæmpe for at genvinde 
vores ret til ordentlige kollektive aftaler. I denne kamp skal vi frem 
for alt ikke svigte de andre lærerorganisationer, men tværtimod 
styrke alliancerne.

GL’s OK 13-strategi har været svær at kapere for mange medlem-
mer. ”Hvor er GL?” har det ofte lydt fra forundrede og vrede kol-
leger, når arbejdsgiverne fyrede bredsider af mod lærerne og deres 
”unormale” overenskomst. Nu kan boet så gøres op: GL’s strategi 
har fejlet. Den ”usælgelige” aftaleret er tabt med alvorlige konse-
kvenser for lærerne på mange skoler, og GL har formået at ende 
et sted, hvor der ikke kun er enorm afstand til arbejdsgiverne, men 
også til medlemmerne.

Hvad har GL at tilbyde på centralt plan, nu hvor et flertal i 
hoved bestyrelsen har sagt ”ja tak” til at få savet den gren over, 
som man indtil OK 13 har siddet på? Hvorfor skal medlemmerne 
fortsat støtte en forening, som nærmest står magtesløs over for 
modpartens disrespekt? Vejen til indflydelse gik ikke gennem ap-
peasement. Det er på tide at søge en anden vej.

GL skal være meget mere i øjenhøjde med medlemmerne end 
med en modpart, som ikke respekterer gymnasieskolen, lærerne, 
deres indsigt eller det forhandlingssystem, man ellers påstår at 
hylde. Den danske gymnasieskole er under angreb fra en uhellig 
alliance af New Public Management-prædikanter og pædagogiske 
fantaster. Stridens kerne er selve sandheden om gymnasieskolen: 
Kan man forringe lærernes vilkår, give dem mindre forberedelses-
tid til flere elever, lyve om og nedgøre dem, angribe deres solida-
riske grundlag, smykke det hele med pædagogiske skåltaler og 
derigennem skabe bedre studenter? GL har ikke råd til at sætte 
sine holdninger til dette spørgsmål til salg eller til at lade sig true 
fra at stå ved dem.

Den, som ikke respekterer sig selv, kan ikke forvente respekt fra 
andre. GL skal genfinde selvrespekten og højt og klart sige fra over 
for det åbenlyst forkerte og urimelige. Det ønsker jeg at medvirke 
til, og derfor stiller jeg op for Liste 1.
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Nærum Gymnasium
Historie, engelsk
Alder: 58 år

Opstillet for liste 1

Inge Galsgaard

Tørring Gymnasium
Fysik, matematik, kemi
Alder: 50 år

Opstillet for liste 1

Lone Brun Jakobsen

Jeg har været lærer i det gymnasiale system siden 1984. Indtil 
2003 var jeg ansat på VUC og siden har jeg undervist på stx. Jeg 
har været TR på min skole siden 2005, og fra 2009 har jeg desuden 
været formand for netværket i det tidligere Københavns Amt.

Virkeligheden efter OK 13 
Moderniseringsstyrelsen fik det, de ville have – en overenskomst, 
som gør det muligt at skrue på taxameteret og overlade ansvaret 
for at få økonomien til at hænge sammen til skolernes ledelser – 
typisk ved at lave en arbejdsintensivering for lærerne. 

Allerede dette første år er der store forskelle på, hvordan situa-
tionen håndteres på skolerne. På nogle skoler er der lavet en aftale, 
mens lærerne på andre skoler, herunder en del VUC’er, har været 
udsat for totalt lukkede ledelser, der ikke har kunnet argumentere 
for, hvorfor opgaveporteføljen for den enkelte så netop sådan ud. 

Fortsætter disse forskelle, risikerer man, at der sker en atomise-
ring af den gymnasiale sektor med store kvalitetsmæssige forskelle 
mellem skolerne som konsekvens.

Et handlekraftigt GL 
Der er derfor mere end nogensinde brug for en handlekraftig orga-
nisation, som er i stand til: 
 · At reagere offensivt på Moderniseringsstyrelsens forsøg på 

ensidigt at fortolke OK 13. 
 · At støtte og styrke netværkene af TR’er. Sammenhold og viden 

om, hvad der sker på andre skoler, styrker TR’s rolle på egen 
skole. 

 · At kommunikere klart og gå i dialog med medlemmerne. 
 · At sætte en dagsorden i den offentlige debat om de 

gymnasiale uddannelser.
 · GL er medlemmernes organisation.

Forløbet omkring OK 13 viste en meget stor forskel på, hvad GL’s 
formand så som den rigtige strategi, og hvad medlemmer og re-
præsentantskab mente. Dette er uholdbart og må ikke kunne ske 
igen. GL skal være en demokratisk organisation med en høj grad 
af medlemsinddragelse.

Udfordringen
Det er nok ingen hemmelighed for nogen lærer på en gymnasial 
uddannelse, at en ny overenskomst er trådt i kraft. 

Som undervisere står vi med en reform, der efterhånden er ved 
at finde på plads, men med elever, der kommer med stadig større 
spredning i færdigheder og social baggrund. Og med OK 13 kan 
vi blive mødt med krav om mere tilstedeværelse – med uundgåe-
lig forringelse af forberedelsen til undervisningen, når vores sam-
lede arbejdstid skal holdes inden for en given ramme. 

Vores udfordring er enkel: Vi skal undervise mere og bedre, 
være fleksible og effektivisere – og så helst undgå (mere) stress.

Fagforeningen
Vores fagforening skal fortsat stå som en stærk medspiller for læ-
rerne i forhold til overenskomstforhandlinger og udvikling af ud-
dannelserne. Med OK 13 er forholdene på skolerne gjort vanske-
ligere for tillidsrepræsentanterne, der med formandens enegang 
mistede aftaleretten på arbejdstiden. GL centralt skal arbejde for 
en styrket dialog på skolerne og i de lokale netværk. Vi står over 
for en udskiftning af store dele af lærerkorpset – vi skal sørge for 
,at alle de nye kolleger har en fagforening, hvor solidaritet fagene 
imellem og uddannelserne imellem står i højsædet. 

Valget
En stærk hovedbestyrelse er forudsætningen for den stærke fag-
forening. En hovedbestyrelse, hvor åbenhed og dialog er en selv-
følge. Hovedbestyrelsen skal repræsentere alle de gymnasiale 
uddannelser. Der skal være en bred dækning af fagrækken, så 
indsigt i de meget forskellige udfordringer, fagene har, kan sikres. 
Jeg har været TR i 10 år og oplevet, hvordan vekslende overens-
komster har haft indflydelse på samarbejdet og trivslen på skolen. 
Jeg vil gerne tage det næste skridt og være med til at præge fag-
foreningens arbejde centralt.
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Gregers Friisberg

Nykøbing Katedralskole
Samfundsfag, engelsk, EØ
Alder: 65 år

Opstillet for liste 1

Ørestad Gymnasium
Historie, engelsk
Alder: 33 år

Opstillet for liste 1

Anders Burman

Jeg stiller op til hovedbestyrelsesvalget, fordi jeg gerne vil arbejde 
for at gøre GL til en god fagforening, der på et demokratisk grund-
lag kæmper en kamp for bedre løn- og arbejdsvilkår for GL’s med-
lemmer.

OK-forhandlinger 
Stil offensive krav til overenskomstforhandlingerne. Det må være 
overskueligt for medlemmerne, hvad det er, der fightes for. Derfor 
skal forhandlingsaftalen i AC underkastes et servicetjek. Det de-
mokratiske repræsentationsprincip skal gælde i alle led. Forhand-
lingsledelse og ansvarlighed skal følges ad. Ikke igen en overens-
komst, som medlemmerne ikke kan genkende sig selv i! 

Løn- og arbejdsvilkår er en kamp værd og bør ikke kun afhænge 
af ”professionsidentitet” og god vilje.

Decentralt 
Jeg sad i GL’s hovedbestyrelse i kølvandet på finansminister  Mogens 
Lykketofts lancering af Lønpolitik 94, hvor ny løn blev indført. Den 
kan nu udgøre ⅛ af lønnen og lader sig derfor ikke ignorere. Men 
for at få en fair share må den strammes op via centrale puljer. 
Lønpolitikken skal have solidariske mål for øje, så lønmidler til-
deles efter objektive og fair principper. Kan vi ikke aflive ny løn, 
må vi prøve at neutralisere dens virkninger.

Stop meningsløs bureaukratisering og kontrol. 
”Normaliseringen” af gymnasielærerarbejdet skulle gøre det hele 

lidt lettere og mere fleksibelt. Det ser desværre ud til at være gået 
stik modsat. 

Det bureaukratiske arbejde vokser både blandt lærerne og i 
administrationen. Tidsregistreringen er, i dens nuværende udform-
ning, med til at øge denne tendens. Derfor bør vi satse på at få en 
overenskomst med en form for akkordsystem for arbejdstiden igen. 

Kerneydelsen undervisning og læring skal sættes i centrum. Vi 
skal udvikle vores arbejdspladser til attraktive arbejdspladser.

A. Vi skal have tid til kvalitet og fordybelse. 
B. Vi skal tage initiativer for at afhjælpe og forebygge stress. 
C. Vi skal sørge for, at unge lærere får bedre arbejdsvilkår. 
D. GL skal være demokratisk.

A 
Efter tabet af den centrale arbejdstidsaftale er der et akut behov 
for at styrke den lokale organisering på de enkelte skoler. Kun med 
en stærk modpart vil ledelserne udmønte en honorering af den 
registrerede arbejdstid. En stærk modpart opretholdes gennem en 
effektiv organisering af de lokale GLklubber på skolerne, og det 
skal derfor være GL’s politik at støtte dette arbejde og sørge for, at 
de lokale klubber har hele fagforeningen i ryggen, hvis ledelsen 
forsøger at spare tiden til kvalitet og fordybelse væk.

B 
Stress må aldrig blive den enkelte lærers problem, men skal deri-
mod ses som et resultat af arbejdsintensivering og dårlig ledelse. 
I den forbindelse skal GL arbejde aktivt for at synliggøre og fore-
bygge stress og sørge for, at stress bliver tacklet kollektivt.

C 
GL skal sikre, at nye gymnasielærere får gode arbejdsvilkår. Ny-
ansatte kolleger skal ikke have ekstra opgaver i porteføljen – der 
skal være tid til forberedelse og faglig fordybelse. Samtidig skal 
der afsættes tid til mentorordninger. Derudover skal GL sikre, at 
pædagogikumkandidater får tid til både de teoretiske og de prak-
tiske dele af deres pædagogikum.

D 
GL skal have en ny ledelse, en ledelse, som repræsenterer medlem-
merne. Formanden begik en fejl, da han gik enegang mod med-
lemmernes vilje. GL’s medlemmer skal altid have det sidste ord i 
valget mellem kompromis og konflikt.

Hvem er jeg? 
Jeg er 33 år og underviser nu på mit femte år på Ørestad Gymna-
sium. Jeg har i flere år arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i gym-
nasieregi samt været engageret i diverse græsrodsprojekter i GL.
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HF & VUC Fyn Glamsbjerg
Dansk, psykologi
Alder: 59 år

Opstillet for liste 1

Kaj Alstrup

Frederiksberg Gymnasium
Samfundsfag, naturgeografi, 
studievejledning
Alder: 62 år

Opstillet for liste 1

Marianne Frederik

Jeg var gymnasie- og hf-lærer på Færøerne fra 1982 til 2005, dog 
dansk lektor på universitetet i München 86-89. Nu hf-lærer i Glams-
bjerg. 

Jeg var aktiv i styrende organer på Aarhus Universitet og senere 
i fagforeningsarbejde på Færøerne i GL’s søsterorganisation ”Yrkis-
felag Studentaskúli og HFlærara”. Vi havde flere konflikter med 
arbejdsgiverne – bl.a. en strejke imod flere end 24 elever i klas-
serne! – og jeg var medlem af fagforeningsbestyrelsen under to 
overenskomstforhandlinger. I Danmark fra 2005 var jeg ikke fag-
ligt aktiv før OK 13, hvor fagforeningstilkæmpede rettigheder gen-
nem mange overenskomster af regeringen blev fejet af bordet som 
”privilegier”. ”Normaliseringen” af arbejdsforholdene har aldrig 
været normal i den moderne, civiliserede verdens skoler. 

GL skal i fremtiden stå frit i forhold til AC mht. at konflikte for 
at forbedre vores arbejdsforhold – og skolerne. Der venter et stort 
arbejde for at bringe de gymnasiale skoler på ret kurs, – didaktiske 
spørgsmål om at udvikle elevkompetencer må igen komme i cen-
trum! 

GL-klubber skal vælge bestyrelser, som bistår TR fx i samtaler 
med ledelsen. Vi må ALDRIG mere gå alene til disse møder! Vi skal 
indgå lokalaftaler byggende på samarbejde og tillid – og bekæmpe 
regeringens New Public Management”filosofi” om, at vi er dovne 
og ”godt kan undervise lidt mere”, – imens ledelsen sparer over-
arbejdsbetaling og nyansættelser. 

OK 13 betyder alvorlige besparelser og forringelser af uddan-
nelserne. Det psykiske arbejdsmiljø forværres – især hvor ledelserne 
er gået hårdt til værks i Moderniseringsstyrelsens ånd – som fx 
på VUC Fyn! Giv Liste 1 et stærkt mandat til at vende udviklingen!

Aftaleret på arbejdstid 
Overenskomstaftalen 2013 var en katastrofe. Jeg troede, at der var 
overvældende flertal for, at aftaleretten m.h.t. arbejdstiden ikke 
måtte sælges for lønstigninger, og alligevel skete det. Repræsen-
tantskabsmødet underkendte med stort flertal denne aftale, og 
siden stemte 85 % af GL’s medlemmer nej til den. På baggrund af 
det forløb er der brug for en gedigen evaluering og fornyelse af 
fagforeningens arbejde. Det er nødvendigt med en udskiftning af 
store dele af hovedbestyrelsen og en ny formand. 

I overenskomsten står der, at ”der kan indgås lokale arbejdstids-
aftaler”, det må GL centralt støtte og sikre via tillidsrepræsentan-
ter og netværk i langt højere grad end i dag. Lige nu er der på 
mange skoler lagt op til arbejdsintensivering, vilkårlighed og in-
dividualisering. Med fremtidige økonomiske besparelser og uden 
kamp vil det blive værre. Det vil gå ud over kvaliteten i undervis-
ningen, flere vil gå ned med stress, og flere vil forlade eller ikke 
starte på de gymnasiale arbejdspladser. 

Til næste overenskomstforhandlinger skal GL forsøge at få cen-
tralt fastlagte arbejdstidsaftaler eller arbejde for at styrke lokale 
aftaler.

En demokratisk aktiv fagforening 
Det er ikke nok at vælge en ny ledelse i GL, medlemmerne skal 
være med til at sikre akademiske arbejdsvilkår og gode uddan-
nelsesmuligheder for elever og kursister. 

Hovedbestyrelsen skal tage på skolebesøg rundtom i landet og 
afholde stormøder i de større byer med forskellige temaer, der er 
relevante for gymnasielæreres arbejdsforhold. 

GL skal arbejde politisk for at få indflydelse på skolernes øko-
nomi, uddannelsespolitik og ansattes indflydelse på egne arbejds-
forhold. 

GL skal samarbejde med andre fagforeninger samt elev- og stu-
denterbevægelser omkring uddannelse og arbejde.
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Himmelev Gymnasium
Samfundsfag, fysik
Alder: 60 år

Opstillet for liste 1

Jørgen Kofoed Jensen

Hvem er jeg? 
Jeg har en bred, lokalt baseret erfaring og har i mange år været 
aktiv i organisationsarbejdet, først på Rungsted Gymnasium (TR i 
over 10 år, formand for TR i Frederiksborg Amt i 2 år) og fra 2006 
på Himmelev Gymnasium (TR-suppleant 2007-11, TR og formand 
for Roskilde Netværk 2011-). 

Hvad er vigtigt for GL? 
GL har i mange år været en STÆRK fagforening, der har formået 
at sikre acceptable løn- og arbejdsforhold. Selv da der med OK 99 
blev lagt 30 % af forberedelsestiden ud til lokal forhandling, sik-
rede forhandlings- og aftaleretten i overenskomsten, at lærernes 
arbejdsbetingelser i store træk blev bevaret. 

Nu har GL’s formand egenrådigt bundet GL i en katastrofal OK 13, 
der afskaffede både forhandlingsretten og aftaleretten omkring 
arbejdstid. Resultatet har været værre end frygtet: voldsomt for-
øgede arbejdsopgaver mange steder med uigennemskuelige be-
grundelser for arbejdsopgavernes omfang. Flere steder hører man 
også hidtil overbeviste GL-medlemmer sætte spørgsmålstegn ved, 
hvad lærerne skal med GL, når fagforeningen sælger ud af hidtidige 
rettigheder uden kamp. 

Hvordan vender vi udviklingen til det bedre? 
Medlemmernes aktive opbakning er forudsætningen for, at lærerne 
igen kan få indflydelse på egne arbejdsforhold! Så vi skal på de 
enkelte skoler argumentere for nødvendigheden af at stå sammen 
og at være organiseret i GL. GL-klubmøderne skal styrkes og være 
grundlaget for den lokale indflydelse. I den nuværende situation 
går indflydelsen via ledelsernes erkendelse af, at lærerne står sam-
men om berettigede krav på medindflydelse på arbejdsforholdene. 
Det lokale netværksarbejde for tillidsrepræsentanter skal udbygges, 
for gode løsninger for kollegerne på de enkelte skoler vokser ofte 
ud af grundige diskussioner mellem lokale tillidsrepræsentanter i 
netværket.

13

Valgtillæ
g 2013



Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Tysk, engelsk
Alder: 55 år

Opstillet for liste 2

Sigrid Jørgensen

Vi kan ikke rulle tiden tilbage. Vi må se fremad!
De ”gamle” arbejdstidsaftaler hører fortiden til. Vi er igen i gang 
med at asfaltere, mens vi kører. Vi skal implementere tidsregistre-
ringen: Jo enklere, des bedre! 

Hvis en skoles ledelse mener, at registreringen er ligegyldig el-
ler omvendt: en ”forfinet” udgave af Big Brother’s kontrol, virker 
det naturligvis ekstremt demotiverende for den enkelte og for 
lærerkollegiet. 

Ingen, hverken den nyansatte eller den deltidsansatte, den unge 
eller den ældre, må ”forære” tid væk. Registreringen skal baseres 
på gensidig tillid.

GL skal offentliggøre: 
1. eksemplariske opgaveporteføljer (opgaveindhold og omfang), 

hvori der ligger et maks. antal hold og maks. antal større 
skriftlige opgaver pr. medarbejder,

2. eksempler på retningslinjer vedr. stress, efteruddannelse, 
3. en arkitektkonkurrence om optimale lærerarbejdspladser, 
4. en ajourført lønstatistik.

GL skal diskutere uddannelsespolitik, fordi vi ikke skal finde os i 
umenneskelig skæv arbejdsbelastning, der bl.a. hænger sammen 
med gymnasiereformen. Derfor flg. forslag: 
a. AT-eksamen skal blive en del af SRP-eksamen, 
b. de sparede AT-timer skal bruges til at styrke NV, AP og SRP, 
c. ét skema pr. skoleår, dvs. grundforløbet skal ophæves, 
d. administrative lettelser efter lovliggørelse af Lectio.

Desuden skal GL sætte enhver skole på landkortet med beskrivel-
ser af f.eks.: 
1. den sociale kapital (jf. Tage Søndergaard), 
2. antallet af efteruddannelsesdage, 
3. anvendelsen af undervisningstaxametret, 
4. lønstatistikken. 

Og for os alle gælder det: GL skal yde den maksimale støtte og 
vejledning til medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. 
Til kamp for de bedst mulige løn- og arbejdsforhold samt nødven-
dige reformjusteringer med Liste 2!

Læs mere på ”GL-Listen.dk”!

Liste 2

Valgudtalelser

Kandidater
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Fra januar 2014 
Nyborg Gymnasium 
Historie, middelalderarkæologi, 
oldtidskundskab
Alder: 64 år

Opstillet for liste 2

Lisbeth Ruby  
Vedel-Smith

Frederikshavn Gymnasium  
og HF-kursus
Kemi, biologi, bioteknologi, 
gymnasievejledning
Alder: 63 år

Opstillet for liste 2

Søren Kogsbøll

Nye tider – nye udfordringer 
OK 13-resultatet stiller HB, TR’ere og lærere over for store udfor-
dringer og forandringer. ”Normaliseringen” betyder, at der ikke er 
”sat tid” på de enkelte opgaver. Med afskaffelsen af den faste for-
beredelsestid tvinges man til discountløsninger i stedet for gedigen 
kvalitet, specielt fordi mange oplever, at opgaveporteføljen inde-
holder flere opgaver end tidligere. Her er det vigtigt, at både lærere 
og ledelse tager tidsregistreringen alvorligt med løbende godken-
delse af det erlagte arbejde og justerer opgaveporteføljen, når det 
er nødvendigt. Hvis man vil fastholde det høje faglige niveau i de 
gymnasiale uddannelser, må lærerne inddrages, og tilliden gen-
skabes. 

Det betyder, at GL dels skal arbejde for en fornuftig implemen-
tering af OK 13, dels skal være parate til at tage diskussionen, når 
man ikke kan blive enige. Aldrig har et aktivt GL været vigtigere! 

Ikke-fastansatte i hovedbestyrelsen! 
GL’s ikke-fastansatte og arbejdsløse medlemmer (IFA), ca. 7 % af 
det samlede medlemstal, ”betaler” en del af prisen for OK 13. 
Arbejds giverne har presset flere opgaver ind i opgaveporteføljerne, 
og derfor er der i år betragtelig færre vikartimer. Det vil også fremgå 
af årets beskæftigelsesundersøgelse, der offentliggøres til novem-
ber. 

På denne baggrund er det vigtigt, at IFA fortsat repræsenteres i 
hovedbestyrelsen. Vi er kendetegnet ved den største fleksibilitet 
og mobilitet, faglige og menneskelige kvalifikationer. Vi er en væ-
sentlig ressource, i mange tilfælde uvurderlig, fordi vi redder en 
ellers ulykkelig situation og er med til at fastholde de gymnasiale 
uddannelsers høje faglige niveau. 

Derfor: Vi har også krav på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, 
herunder ret til og mulighed for efteruddannelse for at fastholde 
vores kvalifikationer.

Overenskomst 2013 var en katastrofe. Mange års tilkæmpede ret-
tigheder forsvandt. Jeg stemte nej, hvilket også 85 % af GL’s med-
lemmer gjorde. Vi får ikke de centrale arbejdstidsaftaler tilbage, 
så derfor er det nødvendigt nu, hvor arbejdstid og løn for det 
meste afgøres på de enkelte skoler, at styrke tillidsrepræsentan-
terne, så de står bedst muligt rustet til at tage udfordringen op om 
arbejdstid og løn. 

Der skal arbejdes for, at der indgås lokale aftaler på skolerne. 
Tidsregistreringen er ikke løsningen. Tillidsrepræsentanterne skal 
løbende uddannes, og når de søger hjælp fra vores organisation, 
så skal den være der. 

GL skal langt tydeligere markere sig i den offentlige debat. Vi 
skal være med til at sætte dagsordenen og kæmpe for vore med-
lemmers interesser. 

Vi skal fortælle, at fortsatte forringelser af vore medlemmers 
arbejdsvilkår vil resultere i et ringere uddannelsesniveau for vore 
elever og kursister. Med udsigten til besparelser og dermed ringere 
økonomi for skolerne skal der spares, og vores tid til forberedelse 
vil blive forringet. Vi er nødt til at fortælle, hvilke negative konse-
kvenser dette vil få for kvaliteten af vore studenter. GL’s organisa-
tion skal tages op til diskussion, så vi er i stand til at modsvare 
de angreb og forringelser, som OK 13 har medført.
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Martin Horst 
Arvedlund

Mikael Busch

Kolding Gymnasium
Mediefag, tysk, fransk
Alder: 51 år

Opstillet for liste 2

Herlufsholm Skole
Historie, IB-historie, samfundsfag, 
bibliotekar
Alder: 45 år

Opstillet for liste 2

GL skal genopfinde sig selv
Ved OK 13 led GL et sviende nederlag. Der kom lønforbedringer 
til medlemmerne, men aftaleretten blev samtidig de facto afskaffet. 
Det er et tilintetgørende anslag mod fagforeningen. Paradoksalt 
nok står det i nederlagets stund klart, at GL er vigtigere end nogen-
sinde før.

Ny offensiv stemme
Hvis der skal rettes op på de senere års spektakulære tilbageskridt 
på gymnasieområdet – både mht. indhold (gymnasiereformen af 
2005) og rammer (skolernes status som virksomheder med deraf 
følgende økonomitænkning og djøfisering) – må GL’s medlemmer 
stå sammen om at udvikle en ny, offensiv stemme. Det er i offent-
ligheden, de afgørende kampe udkæmpes – og vindes. Det har GL 
hverken formået eller forstået i alt for mange år. 

Efter 22 år som underviser stiller jeg op til valget til hovedbe-
styrelsen for at bidrage til at genopfinde GL. Jeg stiller op for 
 Liste  2, som – trods tallet – repræsenterer den oprindelige fæl-
lesliste. Jeg vil dog på længere sigt arbejde for at afskaffe det num-
mererede listesystem, som allerede forekom forvirrende og foræl-
det før  Murens fald i 1989.

OK 13 har skabt et behov for klare retningslinjer i forhold til tids-
registrering, merarbejde og skæv arbejdsbelastning. Arbejdstids-
spørgsmål er derfor i højere grad end før også blevet arbejdsmiljø-
spørgsmål. GL bør derfor i højere grad end før engagere sig i 
arbejdsmiljøet på den enkelte skole. Det bør sikres, at: 
 · Tidsregistreringen opgør den reelle arbejdstid. 
 · At der fortsat er plads til forberedelse og efteruddannelse på 

et anstændigt niveau. 
 · At det synliggøres, hvis opgavetildelingen på de enkelte skoler 

medfører kvalitetsforringelser. 
 · At medarbejdergrupper ikke spilles ud mod hinanden. 
 · At der fortsat er plads til en positiv lønudvikling. 

Det står nu klart, at der kommer et formandsskifte i GL. Det bør 
benyttes til at lægge en ny linje, der sigter mod at rette op på de 
uklarheder, der er indbygget i OK 13. En del gymnasieskoler har 
gennem de senere år opsparet betydelige midler. Disse kan med 
fordel anvendes til at forbedre lærernes løn og arbejdsmiljø!
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Sandie Langer 
Christensen

Henrik Holsteen 
Jessen

Aabenraa Statsskole
Matematik, fysik
Alder: 58 år

Opstillet for liste 2

VUC Vestsjælland Syd
Dansk, italiensk
Alder: 28 år

Opstillet for liste 2

Efter otte år med reformen og dens mange kompleksitetsforøgende 
elementer havde nogle nok håbet, at der efterhånden ville komme 
ro på de gymnasiale arbejdspladser. Sådan skulle det ikke gå. 
Finansministeriet og dets loyale håndlangere har nu med sin over-
vældende magtdemonstration i foråret over for lærerorganisatio-
nerne ødelagt årtiers planlægningsro på arbejdstidsområdet. Nu 
er intet længere udmålt på forhånd, og alt er til drøftelse. Ikke 
underligt, at lederne var forvirrede og forundrede i foråret.

Desværre ser vi allerede nu på nogle af GL’s områder, at ledere 
aktivt forsøger at udnytte ledelsesretten til at ødelægge velfunge-
rende samarbejdsstrukturer, og det er stærkt bekymrende.

 · Jeg vil arbejde for, at GL sætter fokus på SU-systemet, så vi 
lokalt får etableret nye aftaleformer om arbejdet til gavn for 
det psykiske arbejdsmiljø og solidariteten på arbejdspladsen.

 · Jeg vil arbejde for, at OK 13 udsættes for en uafhængig 
evaluering frem til OK 15.

 · Jeg vil arbejde for, at vi i 2014 sætter fokus på det lokale 
lønsystem, også her gennem en uafhængig evaluering.

 · Jeg vil arbejde for, at GL sætter mere fokus på videndeling og 
åbenhed mellem gymnasierne med henblik på at styrke 
solidariteten blandt lærerne.

 · Jeg vil arbejde for, at GL sætter mere fokus på at reducere den 
belastende kompleksitet rundt om den enkelte lærers 
hovedopgave, nemlig undervisningen i hans/hendes fag. Det 
skal også være en af hjørnestenene i en kommende reform af 
uddannelserne.

Flere fastansættelser
Alt for mange starter deres karriere i tidsbegrænsede stillinger og 
ofte på nedsat tid. Flere skoler bruger vikaransættelser til at ”se 
medarbejderen an”, hvilket skaber utryghed hos den nyuddannede. 
GL skal arbejde for, at skolerne overholder reglerne på ansættel-
sesområdet, så vi sikrer, at den nyuddannede føler sig som en 
integreret del af lærerværelset med plads til at begå fejl og lære af 
dem.

Mer’ efteruddannelse og fler’ i pædagogikum
De fleste kommer først i pædagogikum efter at have undervist mere 
end et år, hvilket gør pædagogikum til et nødvendigt onde for 
mange. GL skal arbejde for at få pædagogikumordningen fuldt 
finansieret, så alle skoler tager del i uddannelsen af nyuddannede. 
Ligeledes skal skolerne sørge for, at alle medarbejdere årligt kom-
mer på efteruddannelseskurser, så vi kan sikre kvaliteten i vores 
undervisning. Mentorordninger skal være obligatoriske for alle 
nyansatte.

Den attraktive arbejdsplads
Vi skal sørge for, at gymnasieskolen fortsat er konkurrencedygtig 
i hvervningen af akademisk arbejdskraft. Derfor skal GL arbejde 
for højere lønninger, et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø og størst 
mulig fleksibilitet i arbejdstid og opgaver.

VUC
At være ansat på VUC stiller store krav til underviseren både hvad 
angår didaktik og pædagogik. Mange kursister er ikke uddannel-
sesparate, og ofte stilles underviseren over for store psykiske ud-
fordringer og opgaver, der går ud over den almindelige formidlers 
rolle. Det skal der være tid til, og vi skal rustes til denne opgave 
gennem efteruddannelse. GL skal favne alle voksen- og ungdoms-
uddannelser, men samtidig tage hensyn til de forskelle, vi rummer, 
når GL arbejder for at ændre uddannelsespolitikken og lønnen, 
men ikke mindst når de centrale arbejdsforhold skal forbedres.
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Roskilde Gymnasium
Engelsk, historie
Alder: 39 år

Opstillet for liste 2

Marie Louise 
Thomassen

Studenterkurset og kostskolen i 
Sønderjylland
Historie, engelsk, tysk
Alder: 48 år

Opstillet for liste 2

Myiga Barbara Lange

En fælles vej
Jeg har ikke nogen politisk dagsorden – andet end en gymnasie-
politisk dagsorden, der skal skabe de bedste arbejdsvilkår for dig 
og mig. Med en forankring i solidariteten er mit mål, at vi sammen 
skal finde vejen frem i det nye. Jeg er ikke bange for at sige min 
mening og mener, at tingene skal siges, som de er.

I mit arbejde i GL’s hovedbestyrelse vil jeg bestræbe mig på at 
sikre retfærdighed, anerkendelse og gennemsigtighed. Det er min 
overbevisning, at dette skal gøres ved at bygge broer – og styrke 
dem, der er – mellem et nyt GL og skolernes ledelse. Dialogen skal 
være åben og fri, og så mange lærere som muligt skal involveres 
på alle niveauer, også i pædagogisk råd.

Med retfærdighed mener jeg bl.a., at vi skal arbejde for, at alle 
gymnasielærere får en lige og fair behandling. Dette skal sikres fx 
gennem krav om arbejdsbeskrivelser og nedskrevne personale- og 
arbejdsmiljøpolitikker.

Med anerkendelse mener jeg bl.a., at vi gensidigt skal anerkende 
hinanden. Ligesom vi skal anerkende vores ledelses ret til at lede, 
er det væsentligt, at vi som ressourcestærke vidensmedarbejdere 
bliver anerkendt for vores arbejde med eleverne/kursisterne. At 
lede betyder at vise vejen – ikke at diktere den.

Med gennemsigtighed slår jeg bl.a. på tromme for, at strategi- og 
udviklingsarbejdet kommer i gang på baggrund af en dialog mel-
lem medarbejdere og ledelse. Alle ansatte skal føle medarbejderskab 
for at kunne sige: ”Jeg er med til at gøre skolen til en god arbejds-
plads!”

GL skal fremad og ikke tilbage. Vi skal være en dynamisk fag-
forening, der får OK 13 til at arbejde for os – ikke blive slaver af 
den! Vi skal se muligheder og ikke begrænsninger. Vi skal gribe 
det gode i det nye og bevare væsentlige værdier som fokus på ret-
tigheder og bevarelse af solidariteten.

GL er fagforeningen for alle undervisere i gymnasiale uddannelser. 
Uanset hvor vi bor, eller på hvilken ungdomsuddannelse vi un-
derviser, så er det især med den nye OK 13 vigtigt at gøre en ind-
sats for en fælles gymnasieskole, der rummer flere aldersgrupper 
og faggrupper. Den nye OK lægger op til netop denne deling, og 
det er en kerneopgave i de kommende år at skabe gode arbejdsbe-
tingelser for alle, for mangfoldigheden i de gymnasiale uddan-
nelser er vor kapital og vor styrke. 

Især i strukturelt svage områder kan ledelsens krav være så 
gennemgribende, at de i forvejen eksisterende rekrutteringspro-
blemer fører til en opsplitning i eftersøgte faggrupper og faggrup-
per, der er knap så efterspurgte. 

Kun med en stærk fagforening kan vi bruge OK 13 til at udvikle 
skolen.
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Jeppe Kragelund

Rosborg Gymnasium og HF
Fysik, astronomi, kemi, master i 
gymnasiepædagogik og ledelse
Alder: 41 år

Opstillet for liste 3

Form fremtiden med et nyt GL 
Tiden før OK 13 kommer ikke tilbage.

At ønske sig tilbage til en svunden guldalder kan vi alle forfalde 
til, men at tro på, at den kan genetableres, er en utopisk tanke. 

NU har vi som gymnasielærere en ny hverdag. Vi må ikke for-
passe vores mulighed for at få størst mulig indflydelse på den.

NU skal fremtiden formes med et nyt GL, som Liste 3 anbefaler, 
at jeg står i spidsen for. Jeg tilhører den yngste del af den nuvæ-
rende hovedbestyrelse, men har alligevel seks års erfaring i besty-
relsen, som jeg gerne vil gøre brug af i et nyt GL.

Et nyt GL skal have fokus på:

Arbejdsvilkår – ingen skal stå alene 
Det er ude på de enkelte lærerværelser, at rettigheder skal forsva-
res og tilkæmpes, MEN ingen lokale kampe skal kæmpes alene. 
GL har ansvaret for at sikre maksimal støtte til hver en TR, hvert 
et lærerværelse og hver en lærer. 

Nej tak til arbejdsintensiveringer og rektorer, som efter forgodt-
befindende uddeler opgaver. Derfor skal vi have den nye tidsregi-
strering til at virke. Tilsidesætter en rektor tidsregistrering, er det 
et brud på overenskomsten, og om nødvendigt skal GL indlede 
voldgiftssager.

Dårlige arbejdsvilkår skal ikke tolereres. Derfor vil jeg igangsætte 
en undersøgelse af arbejdsforhold, som skal danne grundlag for 
en vedholdende dialog med de skoler/kurser, hvor det halter.

Et synligt GL 
GL skal fortsat kæmpe sine kampe intelligent for at sikre størst 
indflydelse og bedst mulige resultater. 

GL skal være lærernes talerør i den politiske debat, hvor GL 
fremover skal være mere synlig med henblik på at øge anerken-
delsen af vores profession. En stor anerkendt professionsværdi er 
det bedste afsæt i kommende forhandlinger.

Se evt. mere her: http://jeppekragelund.dk

Styrk GL og stem – tak for tilliden. Liste 3

Valgudtalelser

Kandidater
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Frederiksborg Gymnasium og HF
Tysk, idræt
Alder: 46 år

Opstillet for liste 3

Kasper Pretzmann 
Klith Bøcher

Lis Vivi Fonnesbæk

Viby Gymnasium – stx og hf
Historie, idræt
Alder: 53 år

Opstillet for liste 3

OK 13 forløbet sendte chokbølger gennem undervisningssektoren. 
Vi håbede på nye politiske toner fra en ny regering– det fik vi ikke. 
Drejebogen var skrevet, og forhandlingsretten på arbejdstid politisk 
afviklet. 

Gorm Leschly tog ansvar og hev det bedst opnåelige resultat 
hjem i en ekstrem forhandlingssituation. 

Oven på et sådant forløb er der brug for en samlende og enig 
fagforening, der går til opgaven med løftet pande. Gymnasielærerne 
har i helt urimelig grad stået for skud i den politiske såvel som i 
den mediestyrede debat – GL skal i fremtiden sætte dagsordenen 
i den offentlige diskurs. 

I den forgangne valgperiode har jeg virket som formand for 
arbejdspladsudvalget/APU. Blandt meget andet beskæftiger udval-
get sig konkret og resultatorienteret med lærernes daglige arbejds-
betingelser – både de fysiske rammer og det psykiske arbejds miljø. 
Med OK 13-esultatet er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at vi vil opleve 
øget fokus på netop de områder – GL skal insistere på, at lærerne 
har optimale muligheder for at få arbejde og privatliv til at hænge 
sammen og dermed nedbringe antallet af stresstilfælde. Med øget 
krav om tilstedeværelse skal der naturligvis være moderne og 
professionelle arbejdspladser til lærerne. 

Den respektfulde dialog mellem lærere og ledelse skal næres. 
Desværre hører vi i GL uheldige historier om ledere, der ikke aner-
kender tidsregistrering som et reelt værn mod det grænseløse 
 arbejde. Den kamp skal GL kæmpe centralt for vores medlemmer, 
men også på lærerværelset via TR, i SU/MIO skal dialogen mellem 
lærere og ledelse opprioriteres. Ingen må stå alene! 

Hvis du er enig med mig i, at GL fortsat skal være en professio-
nel og fremadskuende fagforening, som insisterer på at bidrage 
med politiske løsninger på de udfordringer, vi møder, skal du 
stemme på Liste 3. 

Hovedbestyrelsesarbejdet har de sidste fire år været en væsentlig 
del af min dagligdag – de sidste to år som formand for Uddan-
nelsesudvalget.

Jeg er stadig vildt glad for mit job i gymnasiet, fordi: 
 · jeg elsker at undervise i mine fag 
 · samspillet med gymnasie- og hf-ungdommen er givende og 

sjovt 
 · det daglige samarbejde med højtuddannede kolleger er 

inspirerende og motiverende.

Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, fordi: 
 · det er nødvendigt at kæmpe for, at vi får gode rammer både 

fysisk og psykisk 
 · de nye tider kræver ekstra fokus på vores arbejdsvilkår og 

lønforhold 
 · den øgede fokus på erhvervsuddannelserne ikke må føre til 

forringelser for de gymnasiale uddannelser 
 · vores fagforening skal genvinde sin status som en ligeværdig 

forhandlingspart.

Jeg vil kæmpe for: 
 · at den pålagte tidsregistrering gøres enkel og anerkendes 
 · at merarbejde anerkendes og aflønnes 
 · at arbejdet fordeles jævnt ud over skoleåret 
 · at det anerkendes, at lærersamarbejde tager tid 
 · at der maks. er 28 i klasserne/på holdene

 · at pædagogikum er en ret 
 · at eksamensformerne afspejler den måde, vi arbejder med 

fagene på

 · at ressourcerne til undervisning anvendes til undervisning 
 · at der udmøntes tilstrækkelige midler til efteruddannelse

 · en ordentlig løn, der står mål med vores uddannelse 
 · et lønsystem, der sikrer alle medlemmer et ordentligt 

lønperspektiv 
 · at lokalløn udmøntes efter hensigten 

 · at TR’s rolle styrkes.

Tillid og anerkendende tilgang 
Det gode undervisningsmiljø bygger på gensidig tillid og anerken-
delse. Vi skal anerkende hinanden for det, vi er rigtig gode til – 
nemlig at undervise. Anerkendelse skaber arbejdsglæde. Arbejds-
glæde skaber bedre undervisning. Bedre undervisning skaber bedre 
studenter.

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår er en forudsætning! 

20

Valgtillæ
g 2013



Teknisk Gymnasium Aarhus Midtby  
– AARHUS TECH
Samfundsfag, teknologihistorie, 
idehistorie, filosofi
Alder: 36 år

Opstillet for liste 3

Alex Young Pedersen

Nyborg Gymnasium  
– stx, hf, IB og kostskole
Fag: Matematik, kemi
Alder: 41 år

Opstillet for liste 3

Anne Sønderup

Jeg har været GL-tillidsrepræsentant for de tekniske gymnasier i 
Aarhus og Skanderborg siden 2011 og har undervist siden 2003. 

Valget til hovedbestyrelsen er et kampvalg. Ikke en mudret kamp 
om fortiden, men en konkret kamp for bedre arbejdsvilkår, hjælp 
og støtte for medlemmerne lige nu og i den nærmeste fremtid. 
Valget til hovedbestyrelsen er ikke et valg for eller imod OK 13, 
men et valg af de personer, man ønsker skal være med til at forme 
GL fremadrettet.

Et samlet GL 
Jeg ønsker en stærk og samlet fagforening, der er tættere på med-
lemmerne og kan give konkrete bud på håndteringen af de ændrede 
vilkår i vores nye dagligdag. GL tabte terræn over for en stålsat 
arbejds- og lovgiver ved OK 13. GL har ikke vundet noget ved intern 
splittelse over det tab. Jeg vil arbejde for, at hovedbestyrelsen ser 
fremad og sammen løfter den opgave, det er at sadle om til de 
ændrede vilkår.

Et GL tæt på den enkelte 
Nye vilkår giver nye udfordringer og kræver nye svar. Jeg tror, at 
centralt aftalt forberedelsestid og akkorder er fortid. Tidsregistre-
ring er vores værn mod grænseløst arbejde. Vi skal lære at elske 
tidsregistreringen, og GL skal sætte hårdt mod hårdt over for de 
ledelser, der tror, at tidsregistrering er som elastik i metermål. 
Samtaler om opgaver og arbejdstid er rykket ud på de enkelte 
skoler ved den enkelte kollega. GL må rykke med og give helt 
konkrete bud på, hvordan man håndterer de samtaler.

Godt arbejde 
Jeg vil arbejde for, at vores job også i fremtiden er attraktivt. Det 
betyder for mig, at arbejdstiden skal stå mål med opgaverne, fokus 
på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, gode muligheder for indi-
viduel kompetenceudvikling og en lønudvikling, der svarer til 
andre offentligt ansatte akademikere.

Den væsentligste faktor for gode uddannelser er gode under-
visere.

Jeg vil videreudvikle en fagforening, der med udgangspunkt i 
de lokale GL-klubber og med hovedbestyrelsen i spidsen sam-
arbejder tæt for at sikre alle gymnasielærere ordentlige arbejds- og 
lønvilkår. Det vil for den enkelte gymnasielærer betyde, at man 
kan fokusere på undervisningen.

Uheldigvis lider arbejdsglæden under overgangen til OK 13. 
Årsagen til dette er, at man med tidsregistreringen er blevet helt 
opmærksom på, hvor meget man arbejder og altid har arbejdet. 
Desværre er det ikke ualmindeligt, at når lærere har arbejdet flere 
timer, end ledelsen havde tænkt sig, får de beskeden ”Du må for-
berede dig noget mindre”. Det er bare ikke godt nok. Ledelsen skal 
helt konkret fortælle, hvad der ikke skal laves. Og ja, de skal også 
tage højde for, at arbejdet kan udføres forsvarligt, altså at en lærer 
er forberedt, når denne står foran eleverne.

Vores årsnorm er ikke en akkord, hvilket det er helt nødvendigt 
at få ledelserne til at anerkende. Når fordelingen af skoleårets 
opgaver planlægges, skal der i samarbejde med den enkelte lærer 
laves en realistisk vurdering af det forventede tidsforbrug. Her skal 
der tages hensyn til, at tidsforbruget til forberedelse af undervis-
ningen afhænger af mange faktorer, blandt mange kunne nævnes 
nye opgaver, nye fag samt muligheden for at have sammenhæn-
gende tid til evaluering af elevernes opgaver. Sammenhængen 
mellem tid og opgaver skal løbende følges og tilpasses, eller even-
tuelt merarbejde skal anerkendes.

Dette vil danne grundlag for, hvad jeg med en plads i hovedbe-
styrelsen vil arbejde for. Anerkendelse af, at:

Arbejdet som gymnasielærer handler om god, kvalificeret, inspi
rerende undervisning af eleverne med fortløbende øje for udvikling 
og foregår i et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
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Leif Søgaard 
Kristensen

Mette Malmqvist

Sønderborg Statsskole – stx og hf
Kemi, idræt, bioteknologi
Alder: 43 år

Opstillet for liste 3

Favrskov Gymnasium
Tysk, dansk
Alder: 56 år

Opstillet for liste 3

Et stærkt GL, der står sammen! 
OK 13-resultatet kom som et chok for mange, og forhandlingerne 
afslørede en dyb splittelse i GL. Hvis der i fremtiden skal sikres 
ordentlige arbejdsvilkår og lønforhold, så kræver det, at skårene 
bliver klinket, for ellers kan GL vanskeligt fremtræde som en tro-
værdig forhandlingspart. Kun hvis vi viser sammenhold fremadret-
tet og er i stand til at præge den offentlige debat, har vi en chance 
for at opnå gode resultater ved OK 15. 

Den lokale TR spiller en afgørende rolle for, om der på den en-
kelte arbejdsplads bliver ordentlige arbejdsforhold. Med tidsregi-
strering er det nu ikke længere nødvendigt for en rektor at forhandle 
arbejdstid, men det betyder ikke, at ledelsen ensidigt kan bestemme 
omfanget af en akkord! Selvfølgelig skal merarbejde honoreres, så 
hvis en leder tilsidesætter tidsregistrering, er det et brud på over-
enskomsten. Det er vigtigt, at såvel lærere som ledelse forholder 
sig til det reelle tidsforbrug – der skal være tid til opgaverne. 
Tidsregistrering er et værn mod det grænseløse arbejde, og der 
skal være en fornuftig balance mellem arbejde og fritid, hvis man 
vil fremme arbejdsglæde og undgå stress. OK 13 var trods alt ikke 
en genindførelse af enevældet, selv om det nogle steder er svært 
at få en dialog med gensidig respekt. 

TR/GL skal sikre, at de lokale lønmidler bruges efter hensigten, 
ellers mister vi muligheden for et ordentligt lønperspektiv. 

GL bør have særligt fokus på de ikke-fastansatte, så de ikke 
presses af skolens ledelse. Som ikke-fastansat er målet en fast stil-
ling, og mange vil derfor gøre meget for at stille ledelsen tilfreds. 
Vilkårene for de ikke-fastansatte skal forbedres, og GL skal fortsat 
kæmpe for, at så mange som muligt opnår faste stillinger.

Hvorfor stille op? 
Jeg nyder; ja, jeg ligefrem elsker at undervise og at videregive min 
viden. Jeg nyder at se de unge mennesker udvikle sig fra start til 
slut – at motivere dem til at lære. Jeg ønsker derfor at arbejde for, 
at elevernes uddannelse bliver god.

Brug vores erfaring 
Lærernes erfaring er vigtig. Jeg vil arbejde for at få forbedret be-
kendtgørelser og læreplaner med udgangspunkt i de erfaringer, vi 
lærere har.

Jeg vil fx arbejde for, at de mange nye eksamensformer skal 
evalueres og udvikles.

Man kunne forestille sig, at der som forsøg i stx blev udtrækning 
af mundtlig prøve mellem SRP og AT.

Efteruddannelse 
Efteruddannelse er en forudsætning for at vi fastholder den kva-
litet og glæde, vi har ved at undervise. Derfor bør denne være en 
del af vore arbejdsopgaver.

Efteruddannelse kan tænkes bredt. Det kunne fx være udbyt-
terigt at ”bytte” arbejdsplads (jobswob) for en kortere periode, fx 
imellem htx og stx. På den måde kunne man få inspiration fra 
gymnasiale undervisningssystemer. En anden mulighed kunne 
måske være at være instruktor på en videregående uddannelse.

It er også blevet en stor del af vores og elevernes hverdag – der 
er derfor opstået et større behov for efteruddannelse i at lære at 
udnytte de elektroniske læremidler hensigtsmæssigt i undervis-
ningen.

Arbejdsbelastning 
En skæv arbejdsbelastning bliver ekstra synlig med tidsregistre-
ringen – både for den enkelte lærer og ledelsen! Derfor bør det 
have fokus, at der bliver en mere jævn arbejdsbelastning for alle 
– også for nyansatte.

Din stemme giver mening 
Et fortsat samarbejde i hovedbestyrelsen og i udvalgene gør det 
muligt for GL at påvirke de politiske beslutningsprocesser.

Vis med din stemme, at du også vil have indflydelse – for GL er 
ikke stærkere end dig og mig – og os alle.
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Henrik Memhave 
Nygaard

Jane Birgitte Nielsen

Holstebro Gymnasium og HF
Engelsk, samfundsfag
Alder: 45 år

Opstillet for liste 3

Randers HF og VUC
Historie, samfundsfag
Alder: 47 år

Opstillet for liste 3

Jeg er historie- og samfundsfagslærer på Randers HF og VUC, hvor 
jeg både underviser på det 2-årige HF og på VUC. Desuden har jeg 
de seneste 4-5 år været TR for mine kolleger.

Det skal stadigvæk være sjovt at være lærer 
Vores finansminister snakker om, at vi lever i en globaliseret kon-
kurrencestat. Det kræver undervisning af høj kvalitet. Det kræver 
dygtige og engagerede lærere. Det kræver ordentlige arbejdsforhold 
for lærerne. Også hvis vi skal fastholde dygtige undervisere i gym-
nasieverdenen og ikke miste de nye, vi får. 
 · Det kræver tid til at levere ordentlig kvalitet i undervisningen. 
 · Det kræver, at der ikke er for skæve arbejdsbelastninger. 
 · Det kræver ordentlige fysiske rammer. 
 · Det kræver, at vi ikke fylder for mange elever i 

klasselokalerne. 
 · Det kræver en ordentlig personalepolitik. 
 · Det kræver en ordentlig løn.

TR og TR-netværket skal styrkes 
Med den nye overenskomst bliver samarbejdsudvalget vigtig. Men 
den nye overenskomst gør ikke TR og TR-netværket mindre vigtig. 
Som TR har jeg selv oplevet, hvor afgørende den vidensdeling og 
opbakning, man fik i netværket, var.

Tidsregistrering 
Det er vigtigt, at vi kæmper for, at tidsregistreringen bliver aner-
kendt på alle skoler. Tidsregistreringen er et værn mod for mange 
arbejdsopgaver og kan være med til at synliggøre de mange skæve 
arbejdsbelastninger, vi har.

VUC 
På VUC er der mange alternative undervisningsformer som fjern-
undervisning, flekshold og lignende. Det er vigtigt, at det ikke 
fører til mindre kvalificeret undervisning for hfkursisterne på VUC. 
Beskæftigelsesundersøgelserne viser, at der er mange ikke-fastan-
satte på VUC-centrene. Derfor skal vi fortsat arbejde for at sikre 
ordentlige ansættelsesforhold, også på VUC. 

Klasseloftet på 28 skal også gælde på VUC.

Stem på Liste 3 – Henrik Nygaard

Jeg har undervist siden 1996, først på Lemvig Handelsskole og 
siden på Holstebro Gymnasium og HF. Jeg har været studievejleder 
og arbejdet med internationalisering.

Vi skal være med til at sætte dagsordenen 
Jeg tror på åbenhed og debat. Som lærere skal vi kunne være stolte 
af det, vi laver, og turde pege på problemerne, hvor vi ser dem – 
både i dagligdagen, og når de store linjer skal lægges. Fagforenin-
gen skal påtage sig et ansvar for at imødegå en virkelighed, hvor 
vi i medierne præsenteres som en doven og forkælet lærerstand, 
der fortjener al mulig effektivisering og modernisering. Vi skal i 
langt højere grad turde sætte dagsordenen på såvel arbejdspladsen 
som i den offentlige debat.

Efteruddannelse 
Det er mange steder vanskeligt at få bevilget efteruddannelse. Det 
er en meget kortsigtet besparelse fra skolernes side. Som videns-
arbejdere skal vi nødvendigvis have faglig opdatering.

Merarbejde 
Er et kæmpeproblem, når det pålægges uden overtidsbetaling; og 
det er i strid med overenskomsten. GL har her et konkret projekt, 
som vi skal investere tid og kræfter i.

Nu sætter vi et nyt hold 
Ved sidste overenskomst fik vi mere i løn, og det var tiltrængt. At 
vi mistede andre goder, er sørgeligt, og man fornemmer at ikke 
blot folkeskolelærere, men mange andre offentligt ansatte vil få 
samme tur. Heldigvis kommer der en ny overenskomst. Her har 
GL et stort arbejde foran sig. Vi skal gøre vores hjemmearbejde 
ordentligt ved sammen at gå klogt og målrettet efter at få det, vi 
ønsker: gode arbejdsforhold samt en (endnu) bedre løn.
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Nakskov Gymnasium og HF
Samfundsfag, geografi
Alder: 61 år

Opstillet for liste 3

Jørn Finne JepsenJesper Kristiansen

Næstved Gymnasium og HF
Geografi, dansk, multimedier
Alder: 56 år

Opstillet for liste 3

Jeg har været tillidsrepræsentant eller suppleant siden 1995. Jeg 
har indgået en arbejdstidsaftale for 2013-14. UVM har reageret 
over for rektor, der dog stadig går ind for dialog og samarbejde. 
GL må arbejde for, at de andre rektorer går samme vej.

Læren fra Ontario
Dansk uddannelsespolitik ser i disse år ud i verden for at få inspi-
ration. For nuværende er blikket rettet mod Ontario i Canada. Det 
er ikke et dårligt sted at rette blikket imod. Efter mange års dårlige 
resultater blev politikere, ledere og lærere enige om en fælles mål-
sætning. Det virkede. De danske politikere glemte bare læren fra 
Ontario på flyveturen hjem til Danmark: Et bedre uddannelses-
system kræver aktiv opbakning fra alle parter. GL må arbejde for, 
at rektorer og politikere tager ved lære af Ontario og ser nødven-
digheden af at samarbejde om fælles målsætninger.

Skoleledelse
På de fleste skoler er rektorerne opsat på at forbedre skolens ”per-
formance”. For at nå dette forringer de ensidigt vores arbejdsvilkår. 
UVM og rektorerne indfører en ”vi alene vide”-ledelse. GL må kræve 
en tillidsbaseret ledelse. Et eksempel på ”vi alene vide” er plan-
lægning af arbejdsopgaverne ud fra hemmelige skufferegnskaber. 
GL må kræve åbenhed og forhandling om arbejdsopgavernes om-
fang og tilrettelæggelse.

Tidsregistrering
De fleste er ikke glade for tidsregistreringssystemet, især ikke når 
rektorer opfatter tidsregistrering som et ensidigt akkordsystem, 
der bruges til intensivering af arbejdet. GL må kræve en tidsregi-
strering, der forhindrer en vilkårlig opgavefastsættelse.

I disse år er der stærke kræfter, der forsøger at svække lønmod-
tagernes arbejdsvilkår. Kun en stærk fagforening, der tager ud-
gangspunkt i dagens virkelighed, kan modstå dette. Stem på Liste 3 
for en realistisk fagforeningspolitik.

For dine interesser
Det er en turbulent tid at være underviser i. Gymnasiets succes 
har givet mange udfordringer. Fagligheden er vanskelig at opret-
holde, fordi en stor gruppe elever har svært ved at honorere de 
faglige krav. Efteruddannelsen halter ofte efter især på de fag-
faglige områder. Derfor skal efteruddannelsen prioriteres langt 
kraftigere, således at den faglige udvikling kan opretholdes.

Masseoptag og arbejdstid
Masseoptaget har resulteret i et støt stigende krav til omlægning 
af vores arbejdstid – at kravet blev gennemført ved OK 13 var 
ingen overraskelse. Det var snarere overraskende, at det lykkedes 
GL at udsætte det uundgåelige så lang tid. Den nye arbejdstid med 
tidsregistrering er ingen glade for, men løsningen kan ikke være 
at se bagud – vi må se fremad og stille krav til, at den grundlæg-
gende nødvendige arbejdstid tages alvorligt. Undervisning, forbe-
redelse og planlægning af opgaver skal svare til de faglige krav, 
der stilles. Derfor skal dialogmøderne mellem ledelse og undervi-
sere kvalificeres – heri ligger en stor opgave for GL, som vi skal 
løse hurtigt.

Uvidenhed om vores arbejde
Politikernes uvidenhed om gymnasiets hverdag og det arbejde, vi 
udfører, er alt for stor. Vi skal derfor arbejde ekstra hårdt på at løse 
den opgave, der består i at drive relevant lobbyvirksomhed over 
for politik og virksomheder.

Løn er også vigtig
Lønudviklingen for såvel nystartede som ældre kolleger har været 
gunstig på trods af presset på arbejdstiden. Vi placerer os nu langt 
bedre end før på den akademiske lønskala. GL’s ledelse har haft 
stor succes med at forhandle løn, og den dygtige håndtering skal 
fortsætte, således at vi fremover fortsat sikrer vores medlemmer 
en rigtig god løn for et vigtigt arbejde. 

Stem på Liste 3 – Jesper Kristiansen
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Faaborg Gymnasium
Historie, naturgeografi, 
studievejledning.
 Alder: 59 år

Opstillet for liste 3

Jens Juel Larsen

Holstebro Tekniske Gymnasium
Dansk, filosofi, idehistorie
Alder: 40 år

Opstillet for liste 3

Michael Balle Jensen

Jeg er tidligere tillidsrepræsentant, formand for GL-Fyn og medlem 
af hovedbestyrelsen. 

OK 13 har på mange måder vendt op og ned på vores arbejds-
vilkår, og muligheden for en mere eller mindre vilkårlig forskel på 
arbejdsforholdene på de enkelte skoler og for de enkelte kolleger 
er stor. Det er derfor mindst lige så vigtigt som hidtil, at vi har et 
stærkt centralt GL, der i samarbejde med tillidsrepræsentanterne 
kan sikre de bedste arbejds- og lønvilkår. 

Tidsregistreringen er et afgørende værktøj i den forbindelse, så 
vi ikke kommer i en situation, hvor der både er øget tilstedeværelse 
på skolen, samtidig med at vi har den samme arbejdsbyrde som 
hidtil uden for skolen. Fremadrettet er tidsregistreringen vigtig ved 
tildelingen af opgaver, så det er det reelle tidsforbrug, der ligger 
til grund for tildelingen af opgaver. 

En god og forpligtende personalepolitik på skolerne er nødven-
dig, hvis arbejdsglæden skal bevares, og det stadig skal være 
attrak tivt at være ansat som gymnasielærer. 

Personalepolitikken skal være med til at sikre tid til vores  arbejde 
samt gode og tidssvarende fysiske rammer for det arbejde, der 
udføres på skolen. Det skal Liste 3’s forslag om en undersøgelse 
af trivslen på det enkelte lærerværelse bidrage til. 

Lige siden vi fik lokal løndannelse, har GL fastholdt, at denne 
del af lønnen skal komme alle til gode. Det skal fortsat være et 
helt centralt mål for GL, og vi skal stadig i overenskomstforhand-
lingerne kæmpe for, at så stor en del af lønnen som muligt aftales 
som centrale lønstigninger. 

Det fremtidige arbejde bliver ikke let, og vi skal derfor have en 
hovedbestyrelse, der arbejder sammen. Liste 3 har i mange år vist, 
at den arbejder for et bredt samarbejde i GL.

I en tid, hvor gymnasieskolen er i konstant politisk stormvejr, bli-
ver det vigtigere end nogensinde, at vi formår at kommunikere og 
udleve de grundlæggende ideer bag vores gerning.

Vi må stå fast på, at vi gør et vigtigt arbejde, som fortjener an-
erkendelse og respekt. Ikke blot for de resultater, vi dagligt skaber 
gennem pædagogisk tæft og stærk faglighed, men også fordi ud-
dannelse er for vigtigt til, at snart sagt ethvert modelune på Chri-
stiansborgs gange kan få lov at slå igennem, uden at det sker på 
et seriøst og velafprøvet grundlag.

Samtidig bliver det også vigtigere og vigtigere for os at knytte 
uddannelsespolitik og overenskomst tæt sammen. Det er ikke to 
adskilte sfærer, men to uadskillelige elementer, der er hinandens 
fundamenter.

Jeg støttede resultatet fra OK 13, da det var den mindst ringe 
løsning under de givne forudsætninger. Ikke alle steder har den 
nye virkelighed virket lige godt. Men med udgangspunkt i de gode 
eksempler, man trods alt hører flere og flere steder fra, vil vi kunne 
fortsætte en udvikling af vores skole, hvor vi viser, at vi klarer 
udfordringerne, løfter opgaverne og derigennem skaber en umå-
delig værdi for omverdenen.
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HF & VUC Fyn Odense
Kinesisk, samfundsfag, 
erhvervsøkonomi
Alder: 34 år

Opstillet for liste 3

Finn Hartvig Nielsen

OK 13 var ikke den bedste løsning, men er et grundvilkår, vi må 
indrette os på.

De politiske vinde medfører øget brug af New Public Management 
med mere administration og flere mellemledere. Her er tidsregi-
streringen vores våben mod en inkompetent ledelse, der har opnået 
ledelsesretten, men skal mindes om, at magt forpligter. OK 13 er 
ikke en blankocheck til ledelsen med ensidig fleksibilitet. Under-
visningen lider overlast, når arbejdsopgaver løbende bliver pålagt, 
uden at læreren får de nødvendige værktøjer til at løse opgaverne. 
Vi må som undervisere stå samlet, så vi kan imødegå uhensigts-
mæssige arbejdsbetingelser. 

Nye undervisere skal sikres pædagogikum. Den udbredte brug 
af vikarer, for nogle i årevis, skal standses, og vikarer skal ikke 
føle sig tvunget til at påtage sig en større arbejdsbyrde af ledelsen, 
end hvad de reelt er forpligtet til. Erfarne undervisere skal ikke 
have mindre tid til forberedelse ud fra den falske præmis, at de 
har fagligheden og lærergerningen siddende på rygraden. Ikke to 
klasser er ens, og mindre forberedelse betyder alt andet lige lavere 
kvalitet – for unge såvel som for gamle.

Lærergerningen er for mange et kald, og jeg vil arbejde for, at 
dette ikke bliver en saga blot. Implementeringen af OK 13, især på 
VUC-området, har været dræbende for den faglige motivation. 
Ledelseskrav om tilstedeværelse for tilstedeværelsens skyld er 
meningsløs. Tilliden til gymnasielæreren skal vindes tilbage – så 
det kan mærkes helt ud i lærerværelset. Dette sker gennem dialog, 
men med en insisteren på ret og vrang.

Ledelsen skal ikke diktere pædagogiske tiltag, det er læreren 
som er tættest på eleverne. Elever, der ikke kun skal ses som et 
karaktergennemsnit, men tværtimod skal have muligheden for at 
blive dannet som hele mennesker – uanset gymnasial uddannelse.
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VUC Aarhus
Matematik, fysik
Alder: 68 år

Opstillet for liste 4

Allan Tarp

Bevar jobbet 
JA tak til en 4-årig ”highskole” for alle fra 8. klasse!
NEJ tak til et 8-årigt tysk elitegymnasium efter 4. klasse! 

Skævvridningen skal stoppes
73 % vil i gymnasiet, og kun 18 % vil i erhverv, hvor halvdelen i 
øvrigt falder fra. Sat på spidsen: 7 ud af 10 vil have et embede, og 
kun 1 vil have et erhverv. To løsninger er på vej, der begge vil 
betyde færre GL-job. GL bør derfor fremsætte en tredje løsning.

Ungdomsuddannelseskommissionen UUK
Politikerne kræver adgangsbegrænsning til ungdomsuddannelserne. 
De burde i stedet nedsætte en skolekommission som modtræk til 
UUK nedsat af tænketanken DEA, som med professor Egelund i 
spidsen vil pege på en tysk model: en tredeling efter 4. klasse med 
et gymnasium, en realskole og en fællesskole.

Problem: forceret erhvervsvalg 
Myndighedsalderen er 18 år. Alligevel påtvinges unge et erhvervs-
valg som 16-årige og 11-årige i Danmark og Tyskland. For med sin 
enevældige fortid fastholder Europa en stor offentlig sektor med 
et tilhørende linjeopdelt embedsuddannelsessystem, der har ad-
gangskrav til sine linjer uden indbyrdes transfermulighed. 

Modsat i de nordamerikanske republikker, hvor de unge først 
kan afprøve evner og talenter i en 4-årig ”highskole” fra 8. klasse 
med anerkendelse som velkomsthilsen: ”Du har et talent, og det 
er skolens opgave at afdække og udvikle dit personlige talent gen-
nem daglige lektier i selvvalgte halvårsblokke af teoretisk eller 
praktisk art.”

GL-forslag: 4-årig ”highskole” for alle fra 8. klasse
GL tilbyder lærerkraft med solid faglig baggrund, det bedste selskab 
for unge, når de er allermest nysgerrige i 8. klasse. GL skal derfor 
pege på skolemiraklet i Ontario og foreslå en lignende 4-årig ”high-
skole” for alle fra 8. klasse med både teoretiske og praktiske fag-
blokke. Det stopper skævvridningen. Og det skaber job.Liste 4

Valgudtalelser

Kandidater
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KANDIDATLISTE 1  
– listen er sideordnet
 · Annette Nordstrøm Hansen, 

Gefion Gymnasium
 · Helene Caprani,  

Midtsjællands Gymnasium
 · Søren Hein Christiansen, 

Frederiksberg Gymnasium
 · Peter Madsen,  

Aalborg Handelsgymnasium
 · Ronald Karlsen,  

Roskilde Tekniske Gymnasium
 · Tomas Kepler,  

Aalborghus Gymnasium & HF
 · Kåre Blinkenberg,  

VUC Aarhus
 · Lone Brun Jakobsen,  

Tørring Gymnasiuim
 · Inge Galsgaard,  

Nærum Gymnasium
 · Anders Burman,  

Ørestad Gymnasium
 · Gregers Friisberg,  

Nykøbing Katedralskole
 · Marianne Frederik, 

Frederiksberg Gymnasium
 · Kaj Alstrup,  

HF & VUC Fyn Glamsbjerg
 · Jørgen Kofoed Jensen,  

Himmelev Gymnasium

Stillere for Liste 1
 · Allan Henriksen,  

Himmelev Gymnasium
 · Allan Nørgaard Andersen,  

Niels Brock CBC, Kultorvet (EAK)
 · Allan Thor Krøier, KVUC/hf
 · Anders Christian Holm,  

IBC Fredericia
 · Anette Roelsgaard Madsen,  

Køge Handelsskole
 · Anne Dalkoff,  

Himmelev Gymnasium
 · Anne Koefod-Jensen,  

VUC Fyn Odense Søndersø
 · Anne Lindskov,  

Aurehøj Gymnasium
 · Anne Sophie Huus,  

Tradium Tekniske Gymnasium – 
htx

 · Anne-Marie Sjørman,  
Gefion Gymnasium

 · Annette Elbek,  
Fyns hf-kursus

 · Astrid Tolvang-Nielsen,  
CPH West – Ishøj – hhx

 · Bente Clausen,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Birgitte Bloch Hansen,  
Rødovre Gymnasium

 · Birthe Henriksen,  
Himmelev Gymnasium

 · Bjarne F. Petersen,  
Herning hf og VUC

 · Bjarne Thorgrimson,  
CPH West – Ishøj – htx-afd.

 · Bonnie Gloggengiehser,  
Aarhus VUC

 · Bruno Jerup,  
Københavns Åbne Gymnasium

 · Børge Høck,  
CELF – Nyk. F. – htx

 · Børge Rasmussen,  
Aarhus VUC

 · Christian Michael Andersen,  
Aarhus Statsgymnasium

 · Christina W. Hansen,  
Himmelev Gymnasium

 · Claus Bentzen,  
Nærum Gymnasium

 · Claus Nexøe,  
Nærum Gymnasium

 · Dennis Pipenbring,  
Gefion Gymnasium

 · Else Valsgaard,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Erik Lauridsen,  
Viborg Gymnasium og hf

 · Falle Hjort,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Finn Boe Jørgensen,  
Nærum Gymnasium

 · Flemming Jarlsvig,  
KVUC/hf

 · Flemming S. Sørensen,  
Rødovre Gymnasium

 · Flemming V. Laursen,  
EUC Vest – HTX Esbjerg

 · Frank Weber,  
EUC Nordvest,  
Lerp.

 · Frithiof Quistgaard,  
Silkeborg Tekniske Gymnasium

 · Gert Gerges,  
Mercantec – htx

 · Gitte Husted Madsen,  
Københavns Tekniske Skole

 · Gorm Gunnarsen,  
Christianshavns Gymnasium

 · Gunvor Jensen,  
Himmelev Gymnasium

 · Hanne Busk,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Hanne Ziemelis,  
Nærum Gymnasium

 · Hans Henrik Munch Hansen,  
VUC Nordjylland Hjørring

 · Heidi Christina Larsen,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Helga Falkesgaard Brendholdt,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Helle Dreyer Møller,  
Aarhus VUC

 · Henning Dyhrberg,  
Syddansk Erhvervsskole – 
Odense

 · Henrik Jakobsen,  
Århus Akademi

 · Henrik Kofoed Svendsen,  
Bornholms Gymnasium

 · Iben Rauer Frank,  
Niels Brock CBC J. Th.

 · Irving Eist,  
ZBC Ringsted – hhx og htx

 · Jakob Hermann,  
Gefion Gymnasium

 · Jane Heebøll,  
Køge Gymnasium

 · Jannie Wilsted,  
Svendborg Gymnasium og hf

 · Jannik Bonde Jakobsen,  
København Nord – Hillerød

 · Jean Thierry,  
Vestegnen HF & VUC

 · Jens Lauesen,  
CELF – Nyk. F. – hhx

 · Jens Ødegaard,  
Herningsholm Erhvervsskole

 · Jens-Peter Fage Madsen,  
Frederikshavn Handelsskole

 · Jesper Adelsbøl,  
Roskilde Gymnasium

 · Jesper Nødgaard,  
VUC Nordjylland Frederikshavn

 · Jesper Ranfelt,  
Tørring Gymnasium

 · Jørgen Andkær Jensen,  
Syddansk Erhvervsskole – 
Odense

 · Jørgen Hegnsvad,  
Varde Gymnasium og hf

 · Jørgen Klærke,  
Vejen Handelsgymnasium

 · Jørgen Rasmussen,  
Syddansk Erhvervsskole – 
Odense

 · Karin Waaben,  
Nørre Gymnasium

 · Karsten Nybo,  
Holstebro/Lemvig/Struer VUC

 · Kenn Schoop,  
CPH West,  
Ishøj Gymnasium

 · Kim Byrial,  
Tradium – Handelsgymnasiet 
Mariager

 · Kim Rathleff,  
Aarhus VUC

 · Kirsten Bengtsson,  
Aabenraa Statsskole

 · Kjeld Wogensen,  
Gefion Gymnasium

 · Klaus Klein,  
Frederiksberg VUF

 · Klaus Krøjgaard,  
Rødovre Gymnasium

 · Knud Skovgaard Larsen,  
Roskilde Handelsgymnasium

 · Lars Krogh Petersen,  
Thy-Mors HF & VUC

 · Laurids Jurgensen,  
Handelsskolen og 

Handelsgymnasiet Silkeborg 
Business College

 · Lena Pille,  
IBC-Aabenraa

 · Lisbeth Barløse,  
Aarhus VUC

 · Lisbeth G. Jørgensen,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Lisbeth Jørgensen,  
KVUC/hf

 · Lisbeth Munkøe,  
Uddannelsescenter Holstebro 
HHX

 · Lise Fuur Andersen,  
IBC Fredericia

 · Liselotte Naamansen,  
VUC Fyn Middelfart

 · Lone Kalstrup,  
Aarhus VUC

 · Lotte Samsøe,  
Himmelev Gymnasium

 · Majbritt Winther Jensen,  
EUC Nord Hjørring hhx

 · Maren Bønløkke Larsen,  
Aarhus VUC

 · Margit Vestbjerg,  
VUC Fredericia

 · Maria Berg Jacobsen,  
Gefion Gymnasium

 · Maria Melson,  
Aalborg Handelsgymnasium 
(Turøgade)

 · Marianne Bentsen,  
Holstebro Gymnasium og hf

 · Marianne Frøsig,  
Frederiksværk Gymnasium og hf

 · Marianne Østergaard Petersen,  
Aarhus VUC

 · Marie Bonavida,  
Roskilde Katedralskole

 · Marie Præstholm,  
Himmelev Gymnasium

 · Merete Bagger,  
Nærum Gymnasium

 · Michael Bang Sørensen,  
Det frie Gymnasium

 · Morten Sørensen,  
Høje-Taastrup Gymnasium

 · Niels Teglskov,  
Århus Akademi

 · Ole Kjærullf Davidsen,  
Th. Langs hf og vuc

 · Ole Riber Christensen,  
Frederikshavn Gymnasium og hf

 · Paul Rode Andersen,  
Frederikshavn Gymnasium og hf

 · Peder Meyhoff,  
Aarhus Tech – htx

 · Per Hald Larsen,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Per Henriksen,  
Paderup Gymnasium

 · Per Runing,  
Frederiksberg Gymnasium

Stillere
Stillere ved hovedbestyrelsesvalget
Der opstiller 4 lister til hovedbestyrelsesvalget, og valglederne har 
fastlagt listernes rækkefølge og nummereret dem. Kandidaternes navne 
står i den rækkefølge, som de enkelte lister selv har angivet. Stillerne 
for de enkelte lister er angivet alfabetisk efter fornavn.

Selve valget vil foregå elektronisk. Såfremt GL har din mailadresse, 
vil du få din ”stemmeseddel” direkte i din indbakke. Alternativt stem-
mer du ved i adressefeltet i din browser at skrive Mit.GL.org. Du logger 
dig ind med dit GL-medlemsnummer eller dit cpr-nummer. Hvis du 

ikke tidligere har anvendt GL’s selvbetjeningsportal, er din adgangskode 
de sidste 4 cifre i dit cpr-nummer. Har du benyttet Mit.GL.org tidligere 
(fx ved urafstemningen om OK 13), skal du benytte den adgangskode, 
du valgte ved den lejlighed. Herefter følger du vejledningen på hjemme-
siden. 

Valgresultatet vil blive offentliggjort onsdag den 4. december 2013 
kl. 12 på GL.org. Den nyvalgte hovedbestyrelse tiltræder 1. januar 
2014 og konstituerer sig onsdag den 8. januar 2014.

Følg valget på www.gl.org/Valg.
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 · Per Sonne,  
Ørestad Gymnasium

 · Peter Friis,  
VUC Roskilde/Køge/Greve

 · Peter Heiberg Petersen,  
Marselisborg Gymnasium

 · Peter Jens Toft,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Peter Madsen,  
Gefion Gymnasium

 · Pia Byrholt,  
Erhvervssk. Nordsjælland – 
hhx/htx

 · Rasmus B. Christensen,  
Aarhus VUC

 · Robert Steffensen,  
Århus Købmandsskole – Vejlby

 · Rubens Vesterdahl,  
Erhvervsskole Nordsjælland  
Hillerød – htx

 · Sanne Roos,  
VUC Fyn Odense Søndersø

 · Sieglinde Weber,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Steen Hansen,  
KVUC/hf

 · Steffen Knudsen,  
Gefion Gymnasium

 · Stig Jeppesen,  
Aarhus Statsgymnasium

 · Søren B. Andersen,  
Tornbjerg Gymnasium

 · Søren Borup Krogsgaard,  
Frederiksberg Gymnasium

 · Søren Johannesen,  
Rødovre Gymnasium

 · Søren K. Larsen,  
Himmelev Gymnasium

 · Søren Lodberg Lauridsen,  
Himmelev Gymnasium

 · Thomas Jørgensen,  
Gefion Gymnasium

 · Thorleif Ross,  
Horsens Statsskole

 · Tina Maria Pedersen,  
Himmelev Gymnasium

 · Torben Gravesen,  
Roskilde Tekniske Skole

 · Torben Mathiesen,  
Skive Handelsgymnasium

 · Ulla Falcon Nielsen,  
Himmelev Gymnasium

 · Ulla Naumann,  
Aarhus VUC

 · Aase Munk,  
Dronninglund Gymnasium

KANDIDATLISTE 2  
– listen er sideordnet
 · Sigrid Jørgensen,  

Bagsværd Kostskole og 
Gymnasium

 · Søren Kogsbøll,  
Frederikshavn Gymnasium og 
HF-kursus

 · Lisbeth Ruby Vedel-Smith,  
Fra januar 2014 Nyborg 
Gymnasium

 · Martin Horst Arvedlund,  
Herlufsholm Skole

 · Mikael Busch,  
Kolding Gymnasium

 · Sandie Langer Christensen,  
VUC Vestsjælland Syd

 · Henrik Holsteen Jessen,  
Aabenraa Statsskole

 · Myiga Barbara Lange,  
Studenterkurset og kostskolen i 
Sønderjylland

 · Marie Louise Thomassen,  
Roskilde Gymnasium

Stillere for Liste 2
 · Agnethe Dybro Pedersen,  

Frederikssund Gymnasium
 · Alice Marianne Petersen,  

Akademisk Studenterkursus
 · Allan Poulsen,  

Kolding Gymnasium og hf
 · Anders Mark Andersen,  

Frederikshavn Gymnasium og hf
 · Anette Engholm,  

Nordsjællands Gymnasium
 · Anitta Haugaard Dethlefsen,  

Rønde Gymnasium
 · Anne Dorte Hjernø,  

Bagsværd Gymnasium
 · Axel Kristensen,  

Aalborghus Gymnasium og hf
 · Bente Kühl,  

Nordsjællands Gymnasium
 · Birthe Foged,  

Thisted Gymnasium og HF-
Kursus

 · Bjørn Meier Knudsen,  
Bagsværd Gymnasium

 · Calina Fuglsang-Damgaard,  
Nørre Gymnasium

 · Carsten Schiøtt,  
Nørresundby Gymnasium og hf

 · Cathrine Høpfner,  
Bagsværd Gymnasium

 · Claus Schrøder,  
Nordsjællands Gymnasium

 · Diana Popescu,  
CPH West,  
Ishøj Gymnasium

 · Dorte Larsen,  
Bagsværd Gymnasium

 · Dorte Rasmussen,  
Bagsværd Gymnasium

 · Edward Bechmann Hansen,  
Frederikssund Gymnasium

 · Elisabeth Rechnagel,  
Nordsjællands Gymnasium

 · Erik Jerlung,  
Køge Gymnasium

 · Erik Karl Borring,  
Stenhus Gymnasium og hf

 · Erling Iversen,  
Nordsjællands Gymnasium

 · Eva Lehrer,  
Himmelev Gymnasium

 · Frode Dahlerup Poulsen,  
Rønde Gymnasium

 · Georg Lauridsen,  
Haderslev Katedralskole

 · Hans Jacob Parslov Møller,  
Bagsværd Gymnasium

 · Hans Kristian Simonsen,  
Nørre Gymnasium

 · Hans-Christian Schultz,  
Bagsværd Gymnasium

 · Hans-Kurt Gade,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Henrik Blauert,  
Bagsværd Gymnasium

 · Henrik Heinemeier,  
Haderslev Katedralskole

 · Ina-Maria Nielsen,  
Nørre Gymnasium

 · Inge Marie Tietje,  
Deutsches Gymnasium

 · Jacob Littau,  
Oure Gymnasium

 · Jakob Wielund-Zarrehparvar,  
Tårnby Gymnasium og hf

 · Jan Rune,  
Bagsværd Gymnasium

 · Janus Juul Povlsen,  
Frederiksberg VUF

 · Jean Paul Marie Fieschi,  
Niels Steensens Gymnasium

 · Jens Bredlund,  
Grindsted Gymnasium og hf

 · Jens Holten Kristensen,  
København Nord – Lyngby

 · Jesper Beyer,  
Rungsted Gymnasium

 · Jesper Olesen,  
Marie Kruses Skole

 · Jesper R. Mebus,  
Sct. Knuds Gymnasium

 · Johanne Jensen,  
Aalborg Katedralskole

 · Jon Peetz Just,  
Bagsværd Gymnasium

 · Jonas Bue Madsen,  
Bagsværd Gymnasium

 · Julie Wittrup,  
Bagsværd Gymnasium

 · Jørgen Kaat,  
Nordsjællands Gymnasium

 · Kaj Henrik Feld,  
Ingrid Jespersens Gymnasieskole

 · Karsten Klejs Engelberg,  
Copenhagen International 
School

 · Karsten Wedel Madsen,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Kasper Konow,  
KVUC/hf

 · Kasper Schultz,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Kirsten Thomsen Olesen,  
Fjerritslev Gymnasium

 · Kirsten Thøgersen,  
Bagsværd Gymnasium

 · Kristian Kristiansen,  
Birkerød Gymnasium og hf

 · Lars Scheuer,  
Gefion Gymnasium

 · Leif Thyge Hansen,  
Brønderslev Gymnasium og hf

 · Lisbeth Reitzel,  
Tårnby Gymnasium og hf

 · Martin Fog-Nielsen,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Mette Hermann,  
Nørre Gymnasium

 · Michael Hansen,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Michael Stangerup,  
Johannesskolen

 · Michael Torben Hallundbæk,  
N. Zahles Gymnasieskole

 · Mirjam Bornstein,  
Frederikssund Gymnasium

 · Morten Krab,  
Greve Gymnasium

 · Mårten Flø,  
Bagsværd Gymnasium

 · Niels Christian Christiansen,  
Vejlefjordskolen

 · Niels Galsøe,  
Frederikshavn Gymnasium og hf

 · Ole Schou Pedersen,  
Frederikshavn Gymnasium og hf

 · Ole Thamm,  
VUC Roskilde/Køge/Greve

 · Per Messerschmidt,  
Gentofte Studenterkursus

 · Rasmus Asger Iuul,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Rune Staun Søndergaard,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Susanne Geisler,  
Herlufsholm Skole

 · Susanne Rye Isaksen,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Sven Lund-Rasmussen,  
N. Zahles Gymnasieskole

 · Thomas von Jessen,  
Gl. Hellerup Gymnasium

 · Thorkild Bjerre Christensen,  
Frederikshavn Gymnasium og hf

 · Tom Sinding,  
Helsingør Gymnasium

 · Tom Stig Jessen,  
Øregård Gymnasium

 · Ulrik Lyng Vestergaard,  
Rødkilde Gymnasium

 · Vibeke Gade,  
Kolding Gymnasium og hf

 · Vilhelm Stage Pedersen,  
Bagsværd Gymnasium

 · Werner Riedel,  
Copenhagen International 
School

KANDIDATLISTE 3  
– listen er sideordnet
 · Jeppe Kragelund,  

Rosborg Gymnasium og HF 
 · Lis Vivi Fonnesbæk,  

Viby Gymnasium – stx og hf
 · Kasper Pretzmann Klith Bøcher,  

Frederiksborg Gymnasium og HF
 · Anne Sønderup,  

Nyborg Gymnasium – stx,  
hf, IB og kostskole

 · Alex Young Pedersen,  
Teknisk Gymnasium Aarhus 
Midtby – AARHUS TECH

 · Mette Malmqvist,  
Sønderborg Statsskole  
– stx og hf

 · Leif Søgaard Kristensen,  
Favrskov Gymnasium

 · Jane Birgitte Nielsen,  
Holstebro Gymnasium og HF

 · Henrik Memhave Nygaard,  
Randers HF og VUC

 · Jesper Kristiansen,  
Næstved Gymnasium og hf

 · Jørn Finne Jepsen,  
Nakskov Gymnasium og HF

 · Michael Balle Jensen,  
Holstebro Tekniske Gymnasium

 · Jens Juel Larsen,  
Faaborg Gymnasium

 · Finn Hartvig Nielsen,  
HF & VUC Fyn Odense

Stillere for Liste 3
 · Alice Elsig,  

Holstebro Gymnasium og hf
 · Allan Ahle,  

Odder Gymnasium
 · Anders Bach,  

Randers hf og vuc
 · Anders Bergholdt,  

Frederiksborg Gymnasium og hf
 · Anders Bloch,  

Randers hf og vuc
 · Anders Bugge Vegger,  

VUC Fyn Odense Søndersø
 · Anders Bærholm Frikke,  

Middelfart Gymnasium og hf
 · Anders Sørensen,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Ane Charlotte Skou Sølvsten,  

Holstebro Gymnasium og hf
 · Ane Sloth Nørager,  

Viby Gymnasium og hf
 · Anette Djurhuus,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Anette Nielsen,  

Randers hf og vuc
 · Anette Noerager,  

Faaborg Gymnasium
 · Anette Vester Svensson,  

Grindsted Gymnasium og hf
 · Anita Lauridsen,  

Risskov Gymnasium
 · Anna Gamborg Ørum,  

Viby Gymnasium og hf
 · Anna Holm Grønlund,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Anna Vang Kryger,  

Rosborg Gymnasium og hf
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 · Anna-Marie Jørgensen,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Anne Borup Jensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Anne Dehn,  
Randers hf og vuc

 · Anne Dorthe Bruun,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Anne Grethe Gydemark,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Anne Lise Nygaard,  
Randers hf og vuc

 · Anne Louise Ejerskov,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Anne Moestrup,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Anne Nyeng,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Anne Sofie Overgaard Lif,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Anne Vibeke Vennerstrøm,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Anne-Birgitte Bruskin,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Annelise Kristensen,  
Favrskov Gymnasium

 · Annemette Lauenstein,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Annette Bau,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Anne-Vibeke Bjergstrøm,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Axel Rahbech Pedersen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Benedikte Neergaard Andersen,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Bent Aksglæde Rasmussen,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Bente Guldbrandsen,  
Ordrup Gymnasium

 · Bente Jakobsen,  
Favrskov Gymnasium

 · Bente Ramskov Andersen,  
Ribe Katedralskole

 · Betina Alberg Thrysøe,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Betina Axelsen,  
Aurehøj Gymnasium

 · Birgitte Holme Hartmann,  
Nakskov Gymnasium og hf

 · Birgitte Jensen,  
Randers hf og vuc

 · Birgitte Rasmussen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Bjarke Møller Madsen,  
Aarhus Katedralskole

 · Bjarne Aagaard,  
Viby Gymnasium og hf

 · Bo Møller Petersen,  
Tornbjerg Gymnasium

 · Boline Albæk Ravn,  
Viby Gymnasium og hf

 · Brian Hølledig,  
Viby Gymnasium og hf

 · Brian Skov Sørensen,  
Rysensteen Gymnasium

 · Brian Oechsler-Christensen,  
Næstved Gymnasium og hf

 · Britta Dooleweerdt Erhardsen,  
Favrskov Gymnasium

 · Britta Neumann,  
Viby Gymnasium og hf

 · Burkhard Sievers,  
Odsherreds Gymnasium

 · Carl Otto Christiansen,  
Bjerringbro Gymnasium

 · Carsten Christiansen,  
Ikast-Brande Gymnasium

 · Carsten Hammer Andersen,  
Aarhus Katedralskole

 · Casper Grue Jørgensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Cecilia Björkman,  

Frederiksborg Gymnasium og hf
 · Christel Viuf,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Christian Berner Skipper,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Christian Skjødt Pedersen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Christina Lindeskov,  

Holstebro Gymnasium og hf
 · Christina Thisted,  

Viby Gymnasium og hf
 · Christine Hermansen,  

Randers hf og vuc
 · Claus Behrendsen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Claus Lykkegård Due,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Claus Peter Thormann,  

Frederiksborg Gymnasium og hf
 · Claus Vestergaard Sørensen,  

Viby Gymnasium og hf
 · Connie Anette Norholt,  

Randers hf og vuc
 · David Klyng,  

Viby Gymnasium og hf
 · Dennis Lunding Nielsen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Ditte K.N. Nielsen,  

Aarhus Katedralskole
 · Dorte Lind Larsen,  

Randers hf og vuc
 · Dorte Marie Rask,  

Holstebro Gymnasium og hf
 · Dorte Schmidt Bak,  

Th. Langs hf og vuc
 · Egon Jensen,  

Munkensdam Gymnasium
 · Egon Kristensen,  

Ikast-Brande Gymnasium
 · Elisabet Christensen,  

Holstebro Gymnasium og hf
 · Ellen Sørensen,  

Maribo Gymnasium
 · Else Lund Jørgensen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Elsebeth Ahlmann,  

Frederikshavn Gymnasium og hf
 · Eva Borchorst Mejnertz,  

Aarhus Katedralskole
 · Eva Rix,  

Skanderborg Gymnasium
 · Finn Nielsen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Finn Nørregaard Schytte,  

Randers hf og vuc
 · Flemming Brouer,  

Randers hf og vuc
 · Flemming Høst Larsen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Frank Carlsen,  

Marselisborg Gymnasium
 · Frederik Vermehren Gade,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Gerd Schmidt Nielsen,  

Holstebro Gymnasium og hf
 · Gert Uttenthal Jensen,  

Frederiksborg Gymnasium og hf
 · Gertrud Pagh Jensen,  

Favrskov Gymnasium
 · Gitte Ahlers Olsen,  

Viby Gymnasium og hf
 · Gitte Christensen,  

Tornbjerg Gymnasium
 · Gitte Leth,  

Nakskov Gymnasium og hf
 · Gorm Leschly,  

GL
 · Hanne Bejder,  

Aarhus Tech – htx
 · Hanne Kær Pedersen,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Hans Henrik Skotting,  

Viby Gymnasium og hf

 · Hans Svankjær Jacobsen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Hans Ulrik Ringstrup Ege,  
Viby Gymnasium og hf

 · Hans-Henrik Christensen,  
Langkær Gymnasium og hf

 · Heidi Skovbak Gravesen,  
Egå Gymnasium

 · Helga Schmidt Mikkelsen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Helle P. Christensen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Helle Richardt,  
Aarhus Statsgymnasium

 · Helle Risvig Nielsen,  
Silkeborg Gymnasium

 · Helle Vang Larsen,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Henning Bech Johansen,  
Nakskov Gymnasium og hf

 · Henrik B. Andersen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Henrik Stidsholt Rasmussen,  
Egå Gymnasium

 · Ingelise Villadsen,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Inger Klit Schierup,  
Favrskov Gymnasium

 · Ingrid Beier Ommen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Inuk Jørgensen,  
Næstved Gymnasium og hf

 · Jacob Jalving,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Jacob Lönneker,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Jacob Ølgaard Nyboe,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Jakob Kragh Dahlskov,  
Haderslev Katedralskole

 · Jakob Sinding Skött,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Jakob Vinther,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Jan Nygaard Foged,  
Hasseris Gymnasium

 · Jeanette Thomsen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Jens Balder Skov Asmussen,  
Tornbjerg Gymnasium

 · Jens Christian Larsen,  
Næstved Gymnasium og hf

 · Jens Christian Thybo Weibel,  
Aarhus Tech – htx

 · Jens Hvelplund,  
Favrskov Gymnasium

 · Jens Johan Brogaard,  
Lemvig Gymnasium

 · Jens Mortensen,  
Holstebro Gymnasium og hf

 · Jeppe Fage-Butler,  
Randers hf og vuc

 · Jesper Andersen,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Jesper Hjarsbæk Rasmussen,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Jesper Krogh Petersen,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Jesper Thomsen Lemke,  
Risskov Gymnasium

 · Jette S. Nielsen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Jette S. Jensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Jimmy Jaime Enrique Jensen 
Kettelz,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Johanne Littrup,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Johanne Ting Graf,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · John Valentin Mikkelsen,  
Randers hf og vuc

 · John Østergaard Andersen,  
Nakskov Gymnasium og hf

 · Jonas Heeris Mikkelsen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Julia Menchikova,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Jytte Lohff,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Jørgen Bøge,  
Viby Gymnasium og hf

 · Jørgen Hoe Bendixen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Kai Thor Hansen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Kaj Mikael Jansson,  
Randers hf og vuc

 · Karen Rindum,  
Næstved Gymnasium og hf

 · Karen Uhre,  
Odsherreds Gymnasium

 · Karin Kirkegaard Rasmussen,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Karin Larsson,  
Randers hf og vuc

 · Karsten Mathiesen,  
Randers hf og vuc

 · Kay Flinker,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Kim Kristensen,  
Randers hf og vuc

 · Kim Vedel Pedersen,  
Ingrid Jespersens Gymnasieskole

 · Kirsten Elise Bak,  
Randers hf og vuc

 · Kirsten Giselsson,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Kirsten Hjuler,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Kirsten Lundtoft Christensen,  
Favrskov Gymnasium

 · Kirsten Sejr Christiansen,  
Ikast-Brande Gymnasium

 · Kirsten Stordal Pedersen,  
Randers hf og vuc

 · Kirsten Torre Eriksen,  
Randers hf og vuc

 · Kirsten Wernberg-Møller,  
Struer Statsgymnasium (HTX)

 · Kjeld Knudsen Jensen,  
Marselisborg Gymnasium

 · Kristian Granild-Ueno,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Kristian S. Poulsen,  
Randers hf og vuc

 · Kristin Lange,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Kristina Andersen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Kristine Axelholm Grünberger,  
Holstebro Gymnasium og hf

 · Kristine Maraldo,  
Viby Gymnasium og hf

 · Kurt Strickertsson,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Kåre Damgaard Andersen,  
Randers hf og vuc

 · Lars Bo Christensen,  
Nakskov Gymnasium og hf

 · Lars Nielsen Koefoed,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Lars Rafn Karlsen,  
Randers hf og vuc

 · Lars Steffen Krogsholm,  
Tornbjerg Gymnasium

 · Leif Thy,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Lene Friis Jørgensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Lene Nibuhr Andersen,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Lene Nissen Kofod,  
Nyborg Gymnasium og hf
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 · Lene Sommer,  
Viby Gymnasium og hf

 · Linda Sloth Vinther,  
Aarhus Tech – htx

 · Line Lorentsen,  
Nakskov Gymnasium og hf

 · Lis Lena Haugstrup Hjæresen,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Lisbeth Emma Sønderup,  
Tornbjerg Gymnasium

 · Lise Debel Christensen,  
Holstebro Gymnasium og hf

 · Lise Lester,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Liselotte Ertner,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Liselotte Hansen,  
Nakskov Gymnasium og hf

 · Lisette Matzen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Liv Heegaard Bennike,  
Viby Gymnasium og hf

 · Lone I. Vase Bendtsen,  
Djursland VUC

 · Lone Aagaard Hasring,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Lonni Gelsdorf,  
Holstebro Gymnasium og hf

 · Lotte Dalgaard,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Louise Østerby Mikkelsen,  
Favrskov Gymnasium

 · Mads Vestergaard,  
Viby Gymnasium og hf

 · Maibrit Schmidt,  
Randers hf og vuc

 · Maja Vendelboe,  
Randers hf og vuc

 · Maj-Britt Boll Jensen,  
Holstebro Gymnasium og hf

 · Malene Løye Kristensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Margrethe Kier Riisgård,  
Favrskov Gymnasium

 · Margrethe Olsen Mørch,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Maria Schaldemose Kristensen,  
Favrskov Gymnasium

 · Mariann Brandt,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Marianne D. Poulsen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Marianne Henriksen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Marianne Madsen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Mari-Anne Martin,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Marianne Odgaard,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Marianne Toft,  
Silkeborg Gymnasium

 · Marie Borregaard Vinther,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Marie Louise Johannsen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Marie-Louise Bach,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Martin Kristensen,  
Vestjysk Gymnasium Tarm

 · Martin Meiner Jensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Martin Sonnenborg,  
Næstved Gymnasium og hf

 · Merete Søgaard,  
Viby Gymnasium og hf

 · Mette Hedegaard Fiedler,  
Viby Gymnasium og hf

 · Mette Hofman Bøegh,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Mette Kristensen,  
Århus Akademi

 · Mette Louise Graah Rasmussen,  

Aarhus Katedralskole
 · Mette Mogensen,  

Randers hf og vuc
 · Mette Paaske Christiani,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Mette Skjødt Stamer,  

Randers hf og vuc
 · Mette Skov,  

Tornbjerg Gymnasium
 · Mette Aagaard Graakjær,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Mia Campostrini,  

Næstved Gymnasium og hf
 · Mia Kim Fabricius,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Michael Henneberg,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Michael Lund Christensen,  

Favrskov Gymnasium
 · Michael Thomsen,  

Favrskov Gymnasium
 · Michael Taarsted Nielsen,  

Sønderborg Statsskole og hf
 · Michael Weyand,  

Nakskov Gymnasium og hf
 · Mie Mogensen,  

Nakskov Gymnasium og hf
 · Mikael Samsøe Sørensen,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Mikkel Hindholm,  

Næstved Gymnasium og hf
 · Morten Birch Larsen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Morten Brun Sørensen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Morten Høyrup,  

Ribe Katedralskole
 · Morten Søding Sørensen,  

Viby Gymnasium og hf
 · Morten Weinreich,  

Randers hf og vuc
 · Nick Bruhn,  

Learnmark Horsens – htx
 · Niels Jørn Malmros Olesen,  

Randers hf og vuc
 · Nis Bechmann,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Ole Frehr,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Paw Stylsvig Jeppesen,  

Tornbjerg Gymnasium
 · Peder Filskov Schmidt,  

Viby Gymnasium og hf
 · Peder Thomas Dalby,  

Aarhus Katedralskole
 · Per Granild-Jensen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Per Holck,  

Aarhus Tech – htx
 · Pernille Bach Steffensen,  

Viby Gymnasium og hf
 · Pernille Hoveroust,  

Viby Gymnasium og hf
 · Pernille S. Lassen,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Peter Ellegard,  

Næstved Gymnasium og hf
 · Peter K. Olsen,  

Sønderborg Statsskole og hf
 · Peter Lindhardt,  

Rosborg Gymnasium og hf
 · Peter Olsen,  

Tornbjerg Gymnasium
 · Peter Slot Nielsen,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Pia Brøgger,  

Nyborg Gymnasium og hf
 · Pia Rørkær Sigh,  

Randers hf og vuc
 · Preben Plith,  

Haderslev Katedralskole
 · Rasmus Berlin,  

Aarhus Tech – htx

 · Rasmus Eriksen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Rasmus Lamberts,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Rene Kramme,  
Aarhus Katedralskole

 · Rie Pedersen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Rikke Bryske,  
Randers hf og vuc

 · Rikke Ellerbæk,  
Aarhus Tech – htx

 · Rikke Frovin Crenzien,  
Viby Gymnasium og hf

 · Rikke Riget Lund,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Rikke T. Østergaard,  
Randers hf og vuc

 · Rikke Villumsen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Sanne Kirk Lomholt,  
Randers hf og vuc

 · Sascha Kristiane Sandfeld 
Sørensen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Sie Birgitte Holm Bundesen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Sisse Storgaard,  
Viby Gymnasium og hf

 · Sissel Worm Glass,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Soffy Langballe Løvschall,  
Randers hf og vuc

 · Solvej Aaboe,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Steen Christophersen,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Steen Friis Jensen,  
Næstved Gymnasium og hf

 · Stig Laursen Hartvig,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Stine Nielsen,  
Århus Akademi

 · Sune F. Kurdahl,  
Grenaa Gymnasium & hf

 · Susanne Grunnet,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Susanne Hohn,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Søren Dall,  
Randers hf og vuc

 · Søren Rørdam Bastholm,  
Viby Gymnasium og hf

 · Tasia Merrild Østergaard,  
Favrskov Gymnasium

 · Tessa Juul Lund,  
Randers hf og vuc

 · Thomas Back,  
Viby Gymnasium og hf

 · Thomas Jørgensen,  
Nakskov Gymnasium og hf

 · Thomas Kølsen Iversen,  
Viby Gymnasium og hf

 · Thomas Malthe Christensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Thomas Ørneborg Thomsen,  
Favrskov Gymnasium

 · Tina Johanneson Smedegaard,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Tina Myrup Kristensen,  
Nørresundby Gymnasium og hf

 · Tina Sahtl Lydiksen,  
Sønderborg Statsskole og hf

 · Tine Rahbek Krog,  
Frederiksborg Gymnasium og hf

 · Tine Thorup Lomholt,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Trine Feijer,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Trine Granild-Jensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Tu Nga Cam Trinh Mortensen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Ulla Birgitte Alkjærsig,  
Viby Gymnasium og hf

 · Ulla Krogh,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Ulla Rasmussen,  
Randers hf og vuc

 · Ulrik Nørum,  
Nyborg Gymnasium og hf

 · Vibeke Berendtsen,  
Rosborg Gymnasium og hf

 · Vivian Kastrup,  
Randers hf og vuc

 · Zita Bilgrav Jakobsen,  
Randers hf og vuc

 · Aase Graae-Michelsen,  
Ikast-Brande Gymnasium

KANDIDATLISTE 4
 · Allan Tarp,  

VUC Aarhus

Stillere for Liste 4
 · Anne Hørlyck Clemmensen,  

Tørring Gymnasium
 · Bo Kristoffer Flarup Østergaard,  

Aarhus VUC
 · Claus Løvgren,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Eike Strandsby,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Ernst Kjær Petersen,  

Aarhus VUC
 · Gertrud Tarp,  

Aarhus VUC
 · Henrik Madsen,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Jakob Schouborg,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Jesper Kjærgaard,  

Djursland VUC
 · Jesper Munk Jensen,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Jess Boye,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Knud Nissen,  

Aarhus VUC
 · Lars Rønnov,  

Aarhus VUC
 · Leif Sørensen,  

Th. Langs hf og vuc
 · Martin Juul,  

Aarhus VUC
 · Merete Krog Raarup,  

Aarhus VUC
 · Michael Krøl,  

Solrød Gymnasium
 · Mikkel Hollænder Jensen,  

Egå Gymnasium
 · Nils Fruensgaard,  

Københavns Åbne Gymnasium
 · Niyazi Yigen,  

Aarhus VUC
 · Peter Andersen,  

Aarhus VUC
 · Pia Toftgård,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Robert Christensen,  

Aarhus VUC
 · Rune Lauritzen,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Steen Bo Vestergaard Pedersen,  

Aarhus VUC
 · Svend Jeppesen,  

Grenaa Gymnasium & hf
 · Torben Aagaard,  

Egå Gymnasium
 · Torkild Skovbjerg Sørensen,  

Aarhus VUC
 · Aage Andersen,  

Silkeborg Gymnasium
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