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Kære kollega 

 

Som du måske har set i Folkeskolen er der snart valg til Hovedstyrelsen (HS) i Danmarks Lærerforening. Der 
skal vælges 18 medlemmer. Ud over disse 18 består HS af formand, Anders Bondo og næstformand, Dorte 
Lange, der begge blev genvalgt på kongressen i september. Herudover sidder der en repræsentant for 
henholdsvis skolelederne, pensionisterne og de studerende, der vælges af deres egne grupper. 

Du har altså indflydelse på 18 af de 23 pladser i HS, og denne indflydelse vil vi stærkt opfordre dig til at 
bruge. Du kan læse om de – i skrivende stund – 23 kandidater på www.Folkeskolen.dk. Vi vil i det følgende 
give vores anbefaling af kandidater. Rent politisk kan vi bakke flere af kandidaterne op, men når vi alligevel 
fremhæver enkelte af dem, drejer det sig om deres tilgængelighed for os, og dermed GKL’s politiske virke 
og indflydelse. Det er af stor betydning for vores arbejde i kredsen, at der sidder folk i HS, som vi er i tæt 
dialog med, som vi umiddelbart kan kontakte og som arbejder for de synspunkter og holdninger, som vi 
står for såvel fagpolitisk som organisatorisk.  

For lærerne på skolerne anbefaler vi, at der stemmes på Anders Liltorp og Jeanette Sjøberg. 

Anders er formand i Rødovre Lærerforening og er ny kandidat til HS. Han arbejder målrettet, pragmatisk og 
vedholdende for medlemmernes arbejdsvilkår, for folkeskolen som institution og ikke mindst for DLF som 
en fremtidssikret organisation.  

Jeanette er næstformand i Ballerup Lærerforening og sidder pt. i HS. Hun er en engageret og ihærdig 
fortaler for blandt andet fællesskab, medlemsinvolvering, kollektive aftaler og for at styrke skolen ved at 
styrke lærerne. 

For vores medlemmer på tale-høre institutterne, PPR mfl. anbefaler vi at stemme på Jens Jakob Skovmand. 
Han er medlem af HS og arbejder især for at sikre de mindre medlemsgruppers indflydelse i foreningen. 

Som ovenfor nævnt opfordrer vi dig kraftigt til at stemme ved HS-valget. Dels for at vi kan få ovennævnte 
kandidater ind i HS, men også fordi det betyder utrolig meget for DLF´s legitimitet som organisation, at 
størstedelen af – om ikke alle – medlemmerne er interesserede i og bakker op om DLF´s politiske ledelse. 

Rent praktisk går du på www.dlf.org, hvor du via ”min side” kan logge ind og afgive dine stemmer. Du har 
18 i alt, som du kan fordele på én eller flere kandidater. Afstemningen åbnes den 19. november og lukkes 
igen den 1.december. Jo før du stemmer, jo nemmere gør du opgaven for din tillidsrepræsentant, som vi 
har bedt gøre en ihærdig indsats for at sikre en høj stemmeprocent. 

Vi ønsker alle et godt valg. 

Med venlig hilsen 

 

Jeppe Dehli, Formand  Karen Søeberg, Næstformand 

http://www.folkeskolen.dk/
https://medlem.dlf.org/

