
Nyt fra formanden november 2019 

Hovedstyrelsesvalg 2019 
Fra på torsdag den 21. november og indtil den 3. december kl. 16.00 afholder Danmarks 

Lærerforening valg til Hovedstyrelsen. Det er et vigtigt valg af flere grunde. For det første er 

Hovedstyrelsen den øverste ledelse af Danmarks Lærerforening.  Det er Hovedstyrelsen, der 

mellem kongresserne træffer beslutninger af betydning for vores alle sammens hverdag. For det 

andet er valget af Hovedstyrelsen med til at sikre, at alle egne i landet har repræsentation i den 

øverste ledelse. 

Der er 28 kandidater at stemme på, og jeg vil gerne i den forbindelse slå fast, at det er jeres 

suveræne afgørelse, hvem man vil give sine stemmer. I har hver især 18 stemmer at gøre godt med, 

og de kan fordeles som I vælger, f.eks. alle 18 på samme kandidat eller f.eks. fordele med 9 

stemmer på 2 kandidater. På torsdag den 21. november inden kl. 9.00 vil I alle, på den mailadresse I 

har meddelt DLF, modtage en mail med et direkte link til afstemningen. Det er også muligt via 

Danmarks Lærerforenings hjemmeside at afgive sine stemmer. Her skal NemID benyttes.  

Kredsstyrelsen har peget på, og vil opfordre til at I stemmer på en eller begge af disse to 

kandidater: 

 Tine Agenskov, nuværende hovedstyrelsesmedlem og næstformand i Thy-Mors 

Lærerkreds. 

 Jakob Svejstrup, kredsstyrelsesmedlem i Viborg Lærerkreds. 

Med valget af en eller helst begge disse to velkvalificerede kandidater, vil Skiveegnens 

Lærerforening være godt repræsenteret i Hovedstyrelsen. Det er som sagt et vigtigt valg, også for 

vores lille kreds, og det er derfor betydningsfuldt, at I afgiver jeres stemmer. Jeg vil ikke undlade at 

gøre opmærksom på, at det bliver svært, for med 26 andre kandidater kan vi risikere, at vi ingen 

repræsentation har i Hovedstyrelsen efter 1. januar 2020. Det skal vi gerne undgå, og i et forsøg på 

at få så høj en stemmeprocent som muligt har kredsstyrelsen besluttet at skoler/afdelinger, der har 

en stemmeprocent på 75 % eller derover får kaffe og rundstykker fra kredsen. 

I kan se valgoplæg fra alle 28 kandidater i næste nummer af vores blad Folkeskolen, og derudover 

vil der på vores hjemmeside ”dlfskive.dk” være valgoplæg mv. fra Tine og Jakob og en række andre 

kandidater. 

 


