
      Mads Alnor 

Kære kollega og medlem af Danmarks Lærerforening 

Jeg opstiller til Hovedstyrelsen! 

Jeg er uddannet fra Odense Seminarium og har siden 2004 haft 
mit lærerliv i Middelfart Kommune. I 2012 var jeg så privilegeret 
at blive valgt som kredsformand i Vends Herreds Lærerkreds, 
hvor jeg vedholdende kæmper for lærernes vilkår og folkeskolens 
fremtid. 

Jeg kommunikerer klart og tydeligt, tør tage ordet og står fast på 
mine holdninger. Der skal dog konkrete handlinger til, for at vo-
res medlemmer oplever forbedringer. 

Jeg er i mit arbejde hver dag i kontakt med medlemmer, der des-
værre på den ene eller anden måde er kommet i klemme i ar-
bejdslivet. Den indsigt det giver mig, bringer jeg med, når der 
skal forhandles aftaler og vilkår for fællesskabet. 

Jeg er overbevist om, at jeg med min erfaring og vedholdende 
insisteren på at skabe bedre vilkår for alle medlemmer, kan gøre 
en forskel i Hovedstyrelsen og for hele Danmarks Lærerforening. 

Undervisning skal varetages af lærere og børnehaveklasseledere 

Folkeskoleloven er ikke en vejledning, som forvaltninger og skoleledere kan shoppe rundt i. Alt for 
meget undervisning er blevet overtaget af uuddannet arbejdskraft. Oftest fordi det slet og ret er bil-
ligere. 

Vikartimer læses af unge 4. g’ere i hidtil uset omfang. Fagundervisning i indskoling og mellemtrin  
dækkes af pædagoger under henvisning til parallellægning, holddannelse og ”to-voksenordninger”. 
Det er fiksfaksløsninger alene for at spare penge, og det er en hån mod eleverne og vores kollegaer. 

Folkeskolens kerneopgave er undervisning. Eleverne har ret til kompetent kvalificeret undervis-
ning, og folkeskoleloven fastslår, at der er et uddannelseskrav til varetagelse af undervisningen. 

KL har et ansvar for, at kommunerne følger folkeskoleloven - Det SKAL vi stille krav om!  
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Arbejdstidsaftale 

Vi VIL have en god ressourcebindende central arbejdstidsaftale med et loft over undervisningen og 
ordentlig tid til forberedelsen. Både for elevernes og folkeskolens skyld - Men i allerhøjeste grad og-
så for vores skyld. 

En arbejdstidsaftale skal også sikre et arbejde og et arbejdsliv, vi kan holde til! 

Specialundervisningen er under pres 

Specialundervisning og støtte til børn i den al-
mindelige klasse er i praksis stort set forsvundet. 
Børn der har behov for støtte i mindre end 12 
lektioner om ugen er ikke længere garanteret 
hjælp gennem en visitering. Støtten er sparet 
væk - Det kræver en lovændring nu! 

Inklusion 

Der er elever, for hvem den almindelige folke-
skoleklasse ikke er det rette undervisningstil-
bud. Alle børn har krav på en undervisning, 
der ikke er betinget af skolens og kommuner-
nes dårlige økonomi. 


