
Peter Baike - kandidat til kredsstyrelsen og som 
kongresdelegeret 

Jeg stiller op til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret, fordi 
jeg brænder for fagforeningsarbejdet og lærerfællesskabet., og 
så tror jeg på, at jeg med min ballast kan være med til at gøre 
en forskel.  Mine tre hovedfokus elementer er at; 

- Fremme debatkulturen på skolerne, og sikre at kredsen bliver synlig og 
møder medlemmerne dér, hvor de er. 

- Fremme det gode arbejdsliv og sætte lærernes trivsel øverst på den lokale 
og nationale dagsorden 

- Styrke kredsens netværk og fremme samarbejdet med alle interessenter 
omkring Folkeskolen, for at sikre os optimal indflydelse 

Forandringsvinde blæser i DLF´s retning i øjeblikket. Vi har for første gang i 
mange år fået medvind på cykelstierne, og ikke strid modvind.  Den medvind 
skal vi udnytte optimalt i GKL. 
Vi skal turde gribe nuet, og i tæt samarbejde med alle interessenter forbedre 
forholdene på skolerne. Det momentum, som er skabt med den nye 
arbejdstidsaftale og skoleplanerne er et godt afsæt til i samarbejde med 
skolelederne at udvikle og styrke folkeskolen. 

Mere frihed og tillid men også sammenhold på hver enkelt skole 
Skoleplanerne får en afgørende og større betydning i fremtiden, og vi skal til at 
tænke nyt i Gentofte, for hvilken folkeskole vil vi gerne have? 
Skal vi for eksempel have kortere skoledage, skal den understøttende 
undervisning helt forsvinde, og skal tolærerordningen fremmes? 
I skal være med til at præge debatten på jeres skole med jeres 
professionalisme, og bruge den frihed og det ansvar I får nu. Men kredsen får 
også en større opgave! For friheden skal ikke betyde, at vi glemmer at stå 
sammen og vidensdele. Kredsen skal mere end nogensinde være med til at 
opsnappe alle de positive tiltag på den enkelte skole og brede dem ud til de 
andre skoler. Jeg vil i kredsen være med at at samle alle trådene, og samtidigt 
vil jeg kæmpe for, at I får de mest optimale rammer, når medindflydelsen og 
demokratiet vender tilbage på lærerværelserne. For skal det lykkes, skal 
debatkulturen fremmes. Vi skal turde gøre brug af vores ytringsfrihed og tage 
den indflydelse vi får. 

Det gode arbejdsliv 
Inklusion fylder meget, også i Gentofte kommune. Det tager lang tid at udrede 
et barn, og få de resurser tilført barnet og klassen, som der er behov for. 
Desværre alt for lang tid. I øjeblikket er der ikke balance mellem den 
udfordring vi står med, og det forventningspres som lægges på vores skuldre, 
og taberen bliver meget ofte både barnet og læreren. 
Det betyder, at vi skal være bedre til at gribe debatten og få vendt det hele lidt 
på hovedet. Folkeskolen skal i fokus i Gentofte kommune. Vi skal have bedre 



arbejdsvilkår. Vi skal have et godt arbejdsliv, der er præget af, at der er 
balance mellem opgaver og tid, men også resurser til at løse opgaven. Det får 
vi kun ved at få sat lærernes trivsel øverst på den politiske dagsorden. Jeg vil 
være med til, sammen med resten af kredsen, at præge debatten om det gode 
arbejdsliv, så vi sikrer os, at færre får stress, sygefraværet daler og 
arbejdsglæden blomstrer i GKL.  

Fakta  
Peter Baike (49), TR på Skovshoved Skole i 2 år og netop genvalgt. Blev ansat 
på Skovshoved Skole i 2017. Uddannet lærer ved Vordingborg Seminarium i 
1996. Tidligere kredsstyrelsesmedlem i Slagelse. Var afdelingsleder på Høng 
Skole i 5 år. Er gift og har boet i Berlin i 3 år, men bor nu sammen med sin 
mand på Frederiksberg.


