
Kandidater på valg ved generalforsamlingen marts 2018 

Formand 

Thomas Agerskov, søger genvalg 

Hvis I genvælger mig på generalforsamlingen fortsæ�er I med en formand, som… 

• Mener, at der ikke er noget reelt alterna�v �l samarbejde 

• Placerer sig centralt i den skolepoli�ske virkelighed 

• Tager ansvaret, skraldene og de skæve �mer 

• Videreudvikler foreningen 

• Holder kolonifanen højt 

• Inspirerer, udfordrer og forandrer 

Jeg synes ikke, at vi er færdige med hinanden endnu. Jeg har stadig masser af planer, ideer, 

visioner og krea�vitet, som jeg gerne vil bringe i spil. Jeg håber på en fortsæ�else af jeres 

store stø�e og opbakning. Det er en krævende tjans, men den er hele indsatsen værd. 

Rune Ibsen, Bagsværd Kostskole, søger genvalg  

Lærer siden 2003, TR 2009-2017, bestyrelsen siden 2016, næs4ormand siden september 

2017, Lærernes Pensions medlemsfora siden 2008. 

Jeg genops�ller som næs4ormand. De�e gør jeg, da jeg fortsat gerne vil være en del af det 

gode arbejde, som foregår i kredsen. Vi skal fortsat have og videreudvikle en stærk organisa-

�on, som står klar, når de �llidsvalgte eller medlemmer har brug for råd, sparring eller vej-

ledning. 

Min �lgang �l arbejdet er fortsat pragma�sk. Vi skal sikre bedre arbejdsforhold ved at synlig-

gøre de arbejdsbe�ngelser, vi faktuelt arbejder under, og s�lle spørgsmålstegn ved disse. 

Min grundholdning er, at et godt arbejde skaber en god skole.   

Signe Haagensen, Bakkeskolen, søger genvalg 

Jeg vil gerne genops�lle �l bestyrelsen. Jeg brænder for det fagpoli�ske arbejde og har de 

sidste 11 år været �llidsrepræsentant på specialskolen Bakkeskolen. De fire år jeg har været 

en del af bestyrelsen, har jeg fungeret som kasserer for både Gladsaxe Lærerforening og 

Gladsaxe Lærerforenings Kolonier. Jeg har fundet det utrolig spændende at få lov �l at sæ�e 

præg på foreningens indsatsområder. 

Jeg vil gerne fortsat kæmpe for, at Lærerne i Gladsaxe får arbejdsvilkår, der giver os mulighed 

for at yde vores bedste som lærere. Vi skal alle have et job der giver glæde ved det vi har 

uddannet os �l, samt en god balance imellem arbejde og privatliv. 

Bestyrelsesmedlemmer 

Næs&ormand 



Jesper Fischer-Møller, Bagsværd Skole, søger genvalg 

Jeg har siden 1/12 2015 siddet i bestyrelsen. I den �d har foreningen været inde i en god ud-

vikling, hvor bl.a. samarbejdet med kommunen er blevet bedre. Den udvikling vil jeg meget 

gerne fortsat være en del af.  

Jeg har som særligt arbejdsområde ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet, som jeg gerne vil være 

med �l at udvikle yderligere. 

Udover bestyrelsesarbejdet har jeg ha= sagsbehandlingsopgaver, hvor jeg bl.a. har lavet bar-

selsberegninger, beregnet tjenestemandspensioner og hjulpet lærere, der er kommet i klem-

me ude på skolerne. Indenfor har disse områder jeg fået oparbejdet en eksper�se, som jeg 

fortsat gerne vil have mulighed for fortsat at kunne beny�e.   

Simon Beukel, Buddige skole, s�ller op 

Folkeskolen er under has�g forandring. 

Poli�kere og skoleledere prøver alle at påvirke folkeskolen og ændrer derved også vores ar-

bejde. 

Jeg brænder for den mangfoldige folkeskole, hvor der er plads �l både elever og lærere. 

Det er ikke noget, der kommer af sig selv, og vi må kæmpe for den skole, vi gerne vil have. 

Det drejer sig ikke kun om faglighed, men i meget høj grad om vi har- og får de arbejdsfor-

hold, der skal �l for at lø=e den danske folkeskole. 

I Gladsaxe Kommune løber poli�kerne og skolelederne meget hur�gt. Der er brug for nogen, 

der kan s�lle alle de kri�ske spørgsmål. Her mener jeg, at jeg kan byde godt ind. 

Danny Lauvik Mathiasen, Vadgård Skole, s�ller op 

Jeg s�ller op, fordi jeg vil have indflydelse på lærergerningen og kæmpe for den folkeskole, som 

jeg synes vores børn fortjener. År e=er år skal der inkluderes flere elever, karaktergennem-

sni�et skal hæves, og som om de�e ikke var nok, så skal der også spares på folkeskolen.  

Med selvmodsigende mål og et ambi�onsniveau der skriger på fornu= og logik, er poli�ker- og 

skoleledernes løsning en ufinansieret øgning af lærernes arbejdsbyrde, imens floskler som ¨Det 

tager ikke ekstra �d¨ og ¨Det er bare noget, der kører sideløbende med undervisningen¨ vinder 

frem. Jeg s�ller op i håb om at kunne påvirke og ændre de�e 

Rasmus Jakobsen, Stengård Skole, s�ller op 

Mine tre år som TR har givet mig en større indsigt i de udfordringer, der dagligt opleves på 

skolerne. Der er meget at kæmpe for, og jeg arbejder for at gøre rammerne mere overskueli-

ge og transparente, så arbejdsforholdene bliver bedst mulige for lærerne. 

Foreningens kommunika�on med medlemmerne ligger mig meget på sinde. Jeg synes, at GLF 

gør et godt stykke arbejde i den henseende, og jeg vil arbejde for, at kommunika�onen forbli-

ver et fokusområde.  

Foreningens fagpoli�ske arbejde gør en forskel for medlemmerne. Det arbejde vil jeg gerne 

bidrage yderligere �l med min energi og kompetencer. Derfor s�ller jeg op som kandidat �l 

bestyrelsen i Gladsaxe Lærerforening. 



Suppleant /l bestyrelsen 

Me0e Fredensborg Jørgensen, Gladsaxe Skole, s�ller op 

Marie-Louise Lysell Rønhede , Buddinge Skole, s�ller op 

 

Kri/ske revisorer 

Gert Hermansen, �dligere Bagsværd Skole, søger genvalg) 

Mogens Badsberg, �dligere Vadgård Skole, s�ller op 

Suppleant /l kri/ske revisorer 

Vibeke Fensløv, �dligere Enghavegård Skole, s�ller op 


