
Valgudtalelser til valg til stående 

udvalg for ikke-fastansatte i GL 

7. oktober 2015 

 

Stemmeberettigede medlemmer (vikaransatte eller ledige gymnasielærere) stemmer via stemmesedler, som 

er udsendt d. 7. oktober 2015. Afgivne stemmer skal være GL i hænde senest d. 21. oktober 2015. 

 

Fælles valgudtalelse fra alle opstillede kandidater 

Det stående udvalg for ikke-fastansatte skaber ideer og rådgiver GL's hovedbestyrelse. Udvalgets 
arbejdsopgaver er at sikre og forbedre løn- og arbejdsvilkår, livsløn og pension samt gøre opmærksom på de 
ikke-fastansattes generelle vilkår. Dette gøres dels i samarbejde med og ved påvirkning af GL /Akademikerne 
(AC) i forbindelse med overenskomstforhandlinger, dels ved politisk pres i forhold til Folketing / 
Beskæftigelsesministeren bl.a. i samarbejde med DM og MA. 
 
Vi vil sikre og forbedre forholdene for GL's ikke-fastansatte medlemmer ved at 
 

 forbedre de ikke-fastansatte og arbejdsløse medlemmers kompetencer og ressourcer, bl.a. via øget 
fokus på efteruddannelse og kurser til f. eks. studie- og læsevejleder 

 

 synliggøre de ikke-fastansatte medlemmers kompetencer og ressourcer i forhold til såvel 
arbejdsgiver som GL centralt, i netværkene og lokalt på den gymnasiale uddannelse 

 

 sikre en åben og gennemskuelig ansættelsesprocedure, sørge for at reglerne overholdes og 
arbejde for forbedrede løn- og arbejdsvilkår for de ikke-fastansatte 

 
Udvalgets hovedopgaver er at udbrede kendskabet til udvalgets arbejde og at arrangere det årlige seminar for 
ledige og ikke-fastansatte. Desuden beskæftiger udvalget sig med følgende: 
 

 kommunikation på GL's hjemmeside og i ”Gymnasieskolen”, dvs information til og debat blandt ikke-
fastansatte og arbejdsløse medlemmer 

 overholdelse af vikarreglerne  

 udbredelse af konklusionerne fra beskæftigelsesundersøgelsen må føre til at der skabes størst mulig 
beskæftigelse ved at over- og undertimer planlægges optimalt – der udbetales alt for mange overtimer, 
og der ansættes alt for mange studerende i jobs, der lige så godt kunne varetages af en ikke-fastansat 

 problematikken med for små timerester  i.f.t. supplerende dagpenge p.g.a. arbejdsmarkedslovgivning 

 sikring af den personlige lønanciennitet og tillæg ved skoleskift 

 øget videndeling blandt de ikke-fastansatte på tværs af skolerne 

 flere kursustilbud til ikke-fastansatte og arbejdsløse via Gymnasieskolernes Lærerforenings 
Efteruddannelse (GLE) 

 øget information om GL’s uddannelsespulje for ikke-fastansatte og arbejdsløse 
 



Det er vigtigt at vise, at der med over 1200 IFA’er stadig er behov for Det stående udvalg for ikke-
fastansatte, og for en repræsentant for de ikke-fastansatte i hovedbestyrelsen. Derfor: Styrk udvalgets 
arbejde ved at stemme! 

 
GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE 

 

Kandidater til det stående udvalg for ikke-fastansatte i GL 

Emil Melbye 
Fyns HF-kursus 

 

Flemming Bryde Hansen 
Jeg er en faglig aktiv biolog, som i øjeblikket er mellem to job, altså en 
arbejdsledig, der forsøger at komme tilbage i beskæftigelse. 
Jeg har været faglig aktiv siden min pure ungdom. Således var jeg 
elevrepræsentant da jeg gik i gymnasiet.  
I GL-regi har jeg været tillidsrepræsentant (TR) for de ikke fastansatte 
(IFA), og TR-suppleant. Jeg har gennemgået den grundlæggende TR-
uddannelse. 
Jeg vil arbejde for forbedrede muligheder for at IFA’er kan fastholde og 
udbygge deres kompetencer. Derfor er det vigtigt, at reglerne for 
supplerende dagpenge ændres, I den sammenhæng vil jeg arbejde for, 
at det bliver muligt for IFA’er, at arbejde med små timerester gennem 
længere tid end i dag, uden at miste retten til supplerende dagpenge. 
For at IFA’erne kan rustes bedre til at få en fast ansættelse, så vil jeg 
arbejde for, at der sker en øget vidensdeling mellem IFA’er på tværs af 
undervisningsinstitutioner. 
 Jeg vil arbejde for, at forholdene for de ansatte bliver så overskuelige 
som muligt, og vil f.eks. forsøge at få GL til at udarbejde overskuelige 
standardkontrakter, og overskuelige lønsedler.  
Der skal arbejdes frem mod, at de tre led:  kontrakten, lønsedlen og de 
administrative databaser, gøres overskuelige og transparente, så man 
også i løbet af året kan føle sig sikker på, at man opfylder sin 
ansættelseskontrakt. 

 



Frederik Bo Lind 
28 år 
Viden Djurs Teknisk Gymnasium 
Dansk, Filosofi, Teknologihistorie og Idéhistorie 
 
Efter at have været løstansat på to erhvervssgymnasier over tre år, har 
jeg fået et indblik i livet som ikke-fastansat, og jeg brænder derfor for 
at forbedre vores forhold og bane vejen for, at flere bliver fastansat. 
Tidligere har jeg været tillidsrepræsentant for pædagogmedhjælpere i 
FOA, hvor jeg også var med til at opstarte FOA Ungdom i Aarhus og tale 
de unges sag i fagforeningen. Under studierne på Aarhus Universitet 
har jeg talt de studerendes sag i Institut- og uddannelsesudvalg. 
I IFA vil jeg især arbejde for at flere hurtigere bliver fastansat, at der 
bliver taget bedre imod nye og at årsvikarer uden pædagogikum bliver 
sikret pædagogiske grundkurser.  

Lisbeth Ruby Vedel-Smith 
lektor, cand. mag., historie, middelalderarkæologi, oldtidskundskab 
Grindsted Gymnasium og HF  
repræsentant for ikke-fastansatte i GL's HB 
 
Jeg genopstiller til udvalget, da jeg finder det vigtigt for GL's ikke-
fastansatte og arbejdsløse medlemmer med en stærk og slagkraftig 
repræsentation som rådgivende over for GL's hovedbestyrelse. 
For GL’s ikke-fastansatte og arbejdsløse medlemmer (IFA) var frygten, 
at OK13 ville betyde færre vikartimer p.g.a. arbejdsgivernes 
”overfyldte” opgaveporteføljer. Trods små forbedringer løste OK15 ikke 
de mange udfordringer, som OK13 medførte. Frygten for færre 
vikartimer er dog blevet gjort til skamme. I 2013 udgjorde IFA ca. 7% af 
GL’s aktive medlemmer, i dag er denne andel over 9%, svarende til 
1221 medlemmer. Kun 12 % har pædagogikum, og næsten halvdelen af 
dem er fuldtidsarbejdsløse.  
Hvad denne øgede medlemsandel skyldes, kan vi kun gisne om, men 
den igangværende beskæftigelsesundersøgelse kan muligvis give nogle 
svar. 
Hovedbestyrelsen bør arbejde for at mindske antallet af medlemmer 
uden pædagogikum. P.t. udgør de 8% af GL’s medlemmer. Den bedste 
løsning er selvfølgelig at sørge for, at de bliver fastansat, evt. på mindre 
end fuld tid. 

 



Majken Skærlund Risvig 
30 år 
Dansk og religionsvidenskab 
 
Som nyuddannet med en lang videregående uddannelse bag sig og 
ønsket om at blive en dygtig gymnasielærer med sig, mener jeg man 
har fortjent bedre end at gå på prøve i et, to eller flere år på sit nye 
arbejdsmarked, før man bliver fastansat og får pædagogikum. Arbejdet 
i IFA handler for mig primært om at gøre tillidsrepræsentanterne og 
ikke fastansatte selv opmærksomme på deres rettigheder, for derved 
hele tiden at lægge pres på de rektorer der glemmer overenskomsten 
og bruger ikke fastansatte som menneskelige buffere i deres 
planlægning.  
Jeg har været ansat som vikar på stx i to år og er for tiden på barsel. Jeg 
har været medlem af IFA begge år og glæder mig til at fortsætte 
arbejdet. 

 

Maud Magnussen 
32 år 
Cand. mag. engelsk og historie. 
 
Jeg stiller op til IFA udvalget, fordi jeg som ser det som en vigtig og 
nødvendig del af GL’s arbejde. I IFA vil jeg især arbejde for at øge de 
ikke-fastansatte og arbejdsløse medlemmers mulighed for at få en 
fastansættelse, samt at forbedre løn- og arbejdsvilkår. Derudover vil jeg 
kæmpe for at de ikke-fastansatte’s kompetencer og ressourcer bliver 
forbedret igennem efteruddannelse og mulighed for at tage kurser som 
f.eks. studie- og læsevejleder.  
 

 

Peter Neidel 
27 år 
Københavns VUC 
 
Jeg arbejder pt. på deltid og har derfor tid og overskud til at kæmpe for 
at forbedre mulighederne for, at vi ikke-fastansatte bliver fastansat. I 
min studietid på Københavns Universitet har jeg i udarbejdelsen af en 
ny Kandidat-studieordning kæmpet for at give de fremtidige 
studerende en så god uddannelse som muligt. Endvidere har jeg fem 
års foreningserfaring, hvor jer er vant til at forhandle mig frem til i 
hvilken retning foreningen skal bevæge sig, - om så det er en studiecafé 
eller museumsdriften i Nyboders Mindestuer i København. 
I IFA vil jeg i særdeleshed arbejde for, at nye medlemmer hurtigst 
muligt bliver gjort bevidst om deres muligheder, at flere bliver 
fastansat, og at årsvikarer får tilbudt pædagogiske kurser. 

 

Pernille Lützen Viborg gymnasium og hf 

Rune Brorson Odin Egedal Gymnasium & hf 


