
FREMTIDEN 
ER BEGYNDT
Liste 3 vil benhårdt arbejde for at skabe de bedste løn- og arbejdsvilkår.

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

Liste 3 arbejder for GL som en offensiv og synlig fagforening.

Liste 3 vil videreudvikle en seriøs, saglig og ansvarlig fagforening, 
der fortsat anerkendes som en troværdig samarbejdspartner.

Vi er penGene Værd 
Ved OK 13 aftalte vi nye undervisningstillæg, som sikrer de unge 
lærere en markant livslønsforbedring på over 1,2 millioner kroner. 
OK 13 giver et tiltrængt løft i livslønnen for vores sektor generelt, 
men dette centrale lønløft må ikke bremse den lokale lønudvikling. 
Lokalløn er ikke en bonus, men en del af vores faste løn!
Vi arbejder for udmøntning af lokale lønmidler og størst mulige  
centrale lønstigninger ved OK 15. 

GOd underVisninG KOster
Klasseloftet skal håndhæves både af hensyn til undervisningen og 
arbejdsmiljøet.
Liste 3 afviser at spare på eksamen og censorer. det vil true elevernes 
retssikkerhed, uddannelseskvaliteten og den nationale standard.
Bekendtgørelser og læreplaner skal altid udvikles med udgangspunkt 
i de erfaringer, vi lærere har.
penge til undervisning skal bruges til undervisning ikke til byg-
ninger og overskud.

STEM     LISTE 3

ny LedeLse OG GeneratiOnssKifte i GL
Vores hold afspejler vores medlemmer med hensyn til alder og skoleformer. Vi vil udvikle og modernisere GL gennem et bredt og resultatorienteret  
samarbejde i hele GL under ledelse af formandskandidat Jeppe Kragelund.

Stil Store krav til din FaGForeninG - vi taGer anSvar

det handler om din hverdag - hver dag

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. en god personale-
politik er et krav! 
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 ud-
skiftet vikarstillinger med faste stillinger.

ny hVerdaG - inGen sKaL stå aLene
GL skal sikre, at ingen kommer til at stå alene over for en leder, som 
ikke er sig sit ansvar voksent og tilsidesætter arbejdsglæden og/eller 
kvalitet i undervisningen. ingen af os skal bære ansvaret for, at nogle 
rektorer prioriterer overskud og bygninger og nedprioriterer kerne-
ydelsen. 
Liste 3 kræver en klar prioritering af arbejdsopgaverne, så der  
bliver tid til dem. ud med skævbelastninger og ind med bedre  
balance mellem arbejde og privatliv.

!

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

Se voreS 315 Stillere  og meget mere på www.liSte3.dk

jeppe kraGelund liS vivi  
FonneSbæk hanSen

kaSper pretzmann 
klith bøcher

anne Sønderup alex younG  
pederSen

mette malmqviSt leiF SøGaard  
kriStenSen

jane birGitte 
nielSen

henrik memhave 
nyGaard

jeSper kriStianSen jørn Finne jepSen michael balle 
jenSen

jenS juel larSen Finn hartviG 
nielSen


