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RESULTATET AF HS-VALGET 2015 

 

Ballerup har igen to medlemmer af Hovedstyrelsen! 
 

  

 
 
Kære medlemmer  
 
Stolthed, glæde og lettelse præger i dag Ballerup Lærerforening. For i går lykkedes det sandelig at få 
stemt begge Ballerupkandidater ind i Hovedstyrelsen: http://www.folkeskolen.dk/576116/dlfs-

. Det skyldes ikke mindst den skyhøje stemmeprocent, ledelse-valgt--se-den-nye-hovedstyrelse-her
som vi ved fælles hjælp nåede op på. 79,5 % af medlemmerne i Ballerup fik afgivet deres stemme 
mod de desværre alt for lave 40,4 % på landsplan. Det er en ære at være valgt i Ballerup, og det er 
med enorm stolthed, vi igen kan udråbe, at lærerne i Ballerup er skabt af et helt specielt materiale. 
Tak for jeres stemmer, jeres engagement og jeres ihærdighed! 
 
En særlig tak skal derudover lyde til vores tillidsrepræsentanter, som i særdeleshed har arbejdet på 
at skaffe en høj stemmeprocent. Det har til tider været lidt af en pestilens, når formanden igen og 
igen har opildnet tillidsrepræsentanterne til at fortsætte arbejdet for en højere stemmeprocent. Og 
det bliver vist godt for alle, at det nu er overstået.  
 
Vi kan med tilfredshed konstatere, at vi blot var 0,5 % fra faktisk at ramme vores ambitiøse mål-
sætning om 80 %. Stærkt gået! Vi lovede før afstemningen, at alle de arbejdspladser, som opnåede 
en stemmeprocent på over 80, ville få enten kage eller morgenbrød efter eget valg. Undervejs for-
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højede formanden indsatsen, og det står vi naturligvis ved – og dette med et bredt smil; ALLE ar-
bejdspladser kan se frem til denne beskedne tak for deltagelsen.  
 
Oven på en valgkamp, som har fyldt meget for os kandidater og trukket mange ressourcer, glæder 
vi os over igen at kunne bruge kræfterne fuldt og helt på sagerne og medlemmerne.  
 
Et spændende arbejde i den nye Hovedstyrelse står foran os. Det er et arbejde, hvor vi ud fra de 
positioner, vi nu har, skal finde fællesmængden og sammen arbejde for at skabe resultater for med-
lemmerne. Vi ser frem til at kunne trække yderligere noget Ballerupånd ind i Danmarks Lærerfor-
enings centrale ledelse. 
 
Endnu engang skal lyde en kæmpe tak for tilliden. Vi skal gøre, hvad der står i vores magt for at leve 
op til den.  
 
 
Med stolt fagpolitisk hilsen 
 
Jeanette Sjøberg & Morten Refskov 
 
 
 
 
 
 


