
Om mig 
Jeg hedder Charlotte Holtermann og blev uddannet lærer fra Frede-

riksberg Seminarium i 1999. Jeg har siden da arbejdet på en folkesko-

le i Furesø Kommune og har i mit arbejdsliv undervist på alle årgan-

ge i dansk, engelsk, N/T, biologi, historie, kristendom, drama, billed-

kunst og idræt. Pt. underviser jeg 8. og 9. kl. og er valgt til skolebe-

styrelsen på min skole.  

 

Selvom jeg har været lærer i mere end 14 år, føler jeg mig stadig grøn 

på mange områder og er i en fortsat udvikling af mig selv som lærer 

og fagperson, og jeg lærer hele tiden nyt på alle leder og kanter. Så 

selvom jeg vælger at stille op til kommunalbestyrelsen i Ballerup, er 

jeg altså ikke i besiddelse af ’De vises sten’ ;-). 

 

Jeg er mor til to børn, hvoraf den yngste går på Egebjergskolen i bør-

nehaveklassen og den ældste i 10. klasse på Egeskolen. 
 

Fleksibelt skema og selvstyrende teams 
I 2005 indførte Furesø Kommune (min arbejdskommune) selvstyren-

de teams og fleksibelt skema på alle skolerne. Det var en langvarig 

proces at komme igennem alle de ”børnesygdomme”, som de nye ar-

bejdsformer bød på, og trods en stor skepsis fra mange læreres side i 

starten, inkl. mig selv, er vi kommet godt på vej. Dog er der stadig 

knaster på vejen, og det uperfekte lever endnu. 

 

Jeg ved, at Ballerup står over for samme proces med henblik på den 

nye reform, og i den forbindelse ved jeg, hvor vigtigt det er, at kom-

munen har et tæt samarbejde med lærerne og ledelsen på skolerne, så 

overgangen sker i alles interesse. Der er ikke noget værre end at få 

trukket noget ned over hovedet, som man ikke har ejerskab til. Det 

giver ingen arbejdsglæde og intet engagement. 
 

Fuld tilstedeværelsespligt 
I den nye lov 409 om organiseringen af lærernes arbejde er et af 

punkterne den fulde tilstedeværelsespligt. For mig giver det absolut 

ingen mening at tvinge fuld tilstedeværelse på skolen igennem. Alle 

os, der står med fingrene nede i hverdagen, ved godt, hvor flad man 

er efter f.eks. 6 undervisningstimer. Der er ikke overskud lige derefter 

til at planlægge mere undervisning.  

 

Jeg er ikke for fuld tilstedeværelsespligt på skolen og vil til hver en 

tid arbejde hen mod at få en anden aftale lokalt i Ballerup, men når 

det er sagt, vil jeg dog sige, at en enkelt dag eller to om ugen ikke er 

af vejen i forhold til at afholde møder med sine kolleger; især når 

man har selvstyrende teams og fleksibelt skema. 

 

Lockouten 
D. 1. april 2013 er vist en dag ingen af os glemmer. Det var den dag, 

hvor vi blev lockoutet fra vores arbejde og fra den hverdag, vi indtil 

da havde taget som en selvfølge! Det har sat skår i mange læreres ar-

bejdsglæde over hele landet og gjort os frustrerede over at blive talt 

ned, overhørt og ignoreret i processen op til lockouten.  

 

Jeg er ikke stolt af, at det bl.a. var mit parti, Socialdemokraterne, der 

var med til at gennemføre et lovindgreb. Og jeg har efterfølgende fået 

en masse hak i tuden af lærere på diverse internetportaler, som er har-

me over, at jeg kan stille op for Socialdemokraterne. Det må de gerne 

være, men det ændrer ikke på min holdning om, at der intet er galt 

med de socialdemokratiske værdier om frihed, lighed og fællesskab. 

Det er jo det menneskesyn, vi danner vores elever efter i dagligdagen 

og arbejder ud fra, og det er det, jeg tror på. Der er i hvert fald ikke 

nogle af mine kolleger på mit arbejde, der er i tvivl om, hvad min 

holdning er til lockouten, processen op til og regeringsindgrebet! 

 

Skulle der være andre spørgsmål, som jeg af gode grunde ikke har 

haft plads til at besvare her, er du velkommen til at kontakte mig eller 

at kigge forbi min side: www.facebook.com/CharlotteHoltermann 

 

Charlotte  

Holtermann 
Folkeskolelærer 

Bosiddende i Egebjerg 
 

Herunder følger en præsentation af nogle af mine mange 

tanker om vores fælles arbejde, Folkeskolen.  
 

Mit udgangspunkt er min lærergerning i en anden kom-

mune, og jeg er derfor ikke inde i jeres lærerunivers her i 

Ballerup. Det håber jeg selvfølgelig på at komme, hvis jeg 

bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen. Jeg går efter en 

plads i skoleudvalget, men da jeg ikke selv bestemmer over 

den del, vil jeg ikke her love noget, for jeg ønsker ikke at 

fremkomme med løfter, som jeg ikke kan holde.  

Billede taget under lockouten i Furesø Kommune 


