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Side 2 

Det er ikke nogen hemmelighed, at det kom som en 
stor overraskelse, at vores tidligere kredsformand Ole 
Bjerre Martinussen søgte nye udfordringer pr. 1/10. 
Det betød blandt andet, at jeg blev konstitueret for-
mand for lærerne i Hedensted. Jeg har efter nøje over-
vejelse besluttet at kandidere til formandsposten, og 
jeg beder derfor om mandat til, at jeg i samarbejde 
med den øvrige kredsstyrelse kan få lov til at arbejde 
videre med at opfylde vores fælles ambition om at for-
bedre arbejdsforholdene for alle medlemmer af He-
densted Lærerkreds. 
 
Efter godt 8 år som næstformand føler jeg mig kompe-

tent til at varetage medlemmerne af DLF´s interesser 

på en fornuftig vis. Vi har opnået en del resultater i 

løbet af min næstformandsperiode med Hedenstedaf-

talen som det store svendestykke. Det fulde potentiale 

af aftalen er endnu ikke forløst, så det fortsatte arbejde 

med implementeringen, står højt på to do-listen. I det 

hele taget er der opgaver nok, hvor vi skal gøre vores 

indsats gældende i den kommende tid. Det være sig 

inklusionsudfordringen, rekruttering og fastholdelse, 

sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, et godt 

arbejdsmiljø, mellemformer, digitalisering og et velba-

lanceret forhold mellem almen/specialområdet.  

En vigtig ingrediens i indflydelsesrummet er det relati-

ons bårne samarbejdsklima. Klimaet er forbedret år for 

år, og vi står et rigtigt godt sted i forhold til at påvirke 

skolerne i en konstruktiv retning. Der findes ikke noget 

andet farbart spor end samarbejdssporet, alternativet 

er at stå at råbe ude på sidelinjen, og det bringer os 

ingen vegne i min optik. 

Vi har for nyligt været i Århus for lokalt at starte et 

”sammen om skolen-projekt” i Hedensted Kommune. 

Det udspringer af et nationalt samarbejde mellem Un-

dervisningsministeriet, KL, Skolelederforeningen, For-

ældre og Samfund, Danske skoleelever, BUPL og 

DLF. Vi får i dette fora muligheden for at tage hul på 

de lokale problemstillinger ud fra devisen, ”alene kan 

vi noget – sammen kan vi mere” 

Hvad der til gengæld er svært at påvirke, er Heden-

sted Kommunes økonomi, og de prioriteringer der 

nødvendigvis må foretages, men det arbejdes der lø-

bende på. En budgetproces, som den i indeværende 

år, skal for enhver pris undgås fremadrettet. Ingen på 

vores område var tjent med at blive kastet ud i en form 

for fælles depression, for at stå uforstående tilbage da 

det endelige resultat forelå. 

Trods alt ser jeg optimistisk på fremtiden, og vil arbej-

de stenhårdt på at skabe de bedst mulige vilkår ud fra 

de givne rammer for alle medlemmerne af Hedensted 

Lærerkreds. 

Jeg glæder mig til vi ses d. 23/11 på Sognegården. 
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Efter 10 år på Hedensted Skole, hvoraf jeg de sene-
ste 8 år har været tillidsrepræsentant, gav det god 
mening for mig at involvere mig i kredsstyrelsen tilba-
ge i 2020. Jeg sad i en enkelt periode, hvorefter jeg 
besluttede mig for at holde en pause og give plads til 
nye kræfter. 

Denne pause på 6 måneder har givet mig god tid til 
at reflektere over det næste skridt i mit arbejdsliv, 
hvor jeg tydeligt kan mærke det tiltagende engage-
ment ift at arbejde til gavn for alle vores medlemmer i 
Hedensted Lærerkreds. Derfor har jeg valgt at kandi-
dere til næstformandsposten. 

Til dagligt underviser jeg fortsat på Hedensted Skole i 
fagene matematik, idræt, svømning og madkundskab 
og er herudover involveret i skolebestyrelsen, ar-
bejdsmiljøgruppen, elevrådet, pædagogisk udvalg og 
MED. 

Det har været en lang og hård kamp siden 2013, hvor 
kredsstyrelsen er lykkedes med at skabe meningsful-
de og mærkbare ændringer trods et utroligt svært 
samarbejdsklima. De seneste år er retorikken dog 
blevet markant anderledes, og netop samarbejde og 
fællesskab er for de lokale parter blevet vejen frem 
mod langvarige og gode løsninger. Dette er selvføl-

gelig ikke ensbetydende med, at alle sider omkring 
bordet altid er enige, og derfor vil jeg gerne sidde 
med og gøre mit for at sikre endnu bedre rammer 
fremadrettet. Jeg kan byde ind med en lang række 
erfaringer og kompetencer, som kan hjælpe med at 
skabe de bedst mulige vilkår for vores medlemmer.  

At være medlem af Danmarks Lærerforening - og 
herunder Hedensted Lærerkreds - skal opleves som 
meningsfuldt, og det er vigtigt, at vi opfattes som 
nærværende af medlemmerne. 

Jeg er især optaget af en nærværende og relevant 
kommunikation på tværs i foreningen. Det værende 
sig fx mellem kredsstyrelsen, tillidsrepræsentanter og 
medlemmer. I den forbindelse er det vigtigt for mig 
forsat at understøtte videreuddannelse af vores til-
lidsrepræsentanter og derigennem kunne skabe for-
andringer på de enkelte skoler. Det er samtidig også 
utrolig vigtigt, at det enkelte medlem fortsat oplever 
den nødvendige hjælp og støtte fra foreningen, hvis 
behovet opstår. 

Ved et positivt valgudfald vil jeg fortsat være tilknyttet 
Hedensted Skole og derfor blive ved med at have 
fingeren på pulsen. 

Jesper Brøchner Gravesen 

Opstiller til næstformandsposten 
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