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Kære medlemmer  
 
I Ballerup Lærerforening har Morten Refskov (formand) og Jeanette Sjøberg (næstformand) valgt at 
stille op som kandidater til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse.  
 
Kredsstyrelsen bakker op om begge kandidater og ser gerne, at begge bliver valgt ind. På vores 
hjemmeside kan du orientere dig nærmere om de to kandidaters valggrundlag. Heri beskriver de 
blandt andet deres holdning til den fagpolitiske retning, som de ønsker, at vores forening skal gå i. 
Samme sted vil der i øvrigt blive lagt materiale ind for andre kandidater, hvis de henvender sig til 
os.  
 
Kredsstyrelsen har valgt at være stillere for de to kandidater, som vist nedenfor: 
 
Stillere for Jeanette: 

- Lea Schmidt  Måløvhøj Skole, afd. Måløv 
- Vibe Larsen  Skovlunde Skole, afd. Syd 
- Tina Christiansen   Hedegårdsskolen 
- Lars Bo Svendsen  UUC – Maglemosen 
- Trine Taylor  Skovlunde Skole, afd. Nord 

 
Stillere for Morten: 

- Kasper Mortensen  Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj 
- Jonas Holager  Skovvejens Skole, afd. Vest 
- Jens Lund  Baltorpskolen, afd. Grantoften 
- Lea Tøttrup  Baltorpskolen, afd. Rugvænget 
- Hans Jørgen Franks  Kasperskolen 
- Charlotte Momberg Skovvejens Skole, afd. Øst 
- Lisbeth Kruse  Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj 
- Verner Poulsen  Ordblindeinstituttet 
- Lars Nilsson  Kasserer, Ballerup Lærerforening 

 
Susanne Vilstrup (TR i C-BUR) er næstformand i ’Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen’ og er 
stiller for deres formand Erik Cloyd Ebsen, som også er kandidat til Hovedstyrelsen. 
 
I Ballerup Lærerforening har vi tradition for, at have medlemmer i Hovedstyrelsen. Dette tillægger 
vi stor værdi, da det giver særligt gode muligheder for at præge politikken og sikre en god kommu-
nikation mellem niveauerne. Begge kandidater agter i øvrigt at fortsætte deres respektive hverv i 
Ballerup Lærerforening, såfremt de måtte opnå valg. 
 
MEN – MEN – brug nu din stemme. Det er vigtigt for begge kandidater, at du får stemt. Mere om 
det, når vi nærmer os.  

 
Med fagpolitisk hilsen 
Ballerup Lærerforenings Kredsstyrelse  
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