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HOVEDSTYRELSESVALG 2019 
 

Valget er over os, og stemmeprocenten skal helt op! 
 

    

 

Kære medlemmer 
 
Som vi tidligere har orienteret om, har Morten Refskov (kredsformand og Hovedstyrelsesmedlem), 
Susanne Weisbjerg Vilstrup (kredsstyrelsesmedlem og formand for ’Logopædisk Forum’) og Jeanette 
Sjøberg (Hovedstyrelsesmedlem og formand for Undervisningsudvalget i DLF) valgt at gen- eller ny-
opstille som kandidater til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse.  
  
Det er ikke ligefrem hverdagskost med hele tre kandidater fra en middelstor kreds som vores, så det 
er noget af et engagement, vores kreds lægger for dagen.  
 
Kredsstyrelsen bakker op om alle tre kandidater og ser gerne, at de bliver valgt ind. På vores hjem-
meside kan du orientere dig nærmere om kandidaternes valggrundlag. Heri beskriver de blandt an-
det 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.  
 
I Ballerup Lærerforening har vi tradition for at have medlemmer i Hovedstyrelsen, hvilket vi tillægger 
vi stor værdi, da det giver særligt gode muligheder for at præge politikken og sikre en god kommuni-
kation mellem niveauerne.  
 
Det er meget vigtigt for de tre kandidater, at du får stemt. Og det er i øvrigt vigtigt for den kommen-
de Hovedstyrelses legitimitet, at medlemmerne bakker op om valget.  
 
Som lokkemiddel til at opnå en høj stemmeprocent udlodder Ballerup Lærerforening derfor kage 
eller morgenbrød efter eget valg til de skolematrikler og øvrige arbejdspladser, som når en stem-
meafgivelse på over 80 %! 

 
På næste side kan du læse vejledningen fra DLF til selve valghandlingen. 
 
Med fagpolitisk hilsen 
Ballerup Lærerforenings kredsstyrelse  

http://kreds21.dk/politik/hovedstyrelsesvalg/hovedstyrelsesvalg-2019
http://kreds21.dk/politik/hovedstyrelsesvalg/hovedstyrelsesvalg-2019
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VEJLEDNING TIL HOVEDSTYRELSESVALG 
 
 
Fra DLF:  
 
Optakten til Hovedstyrelsesvalget er i fuld gang, og afstemningen starter 21. november.  
 
Kandidater 
Præsentationen af kandidaterne kan ses på folkeskolen.dk, efterhånden som kandidaterne melder 
deres kandidatur. En præsentation bliver ligeledes bragt i medlemsbladet Folkeskolen, der udkom-
mer 21. november 2019. 
 
Afstemningen 
Afstemningen foregår elektronisk. Alle stemmeberettigede vil torsdag den 21. november inden kl. 
9:00 modtage en mail med et direkte link til afstemningen. Mailen sendes til den mailadresse, med-
lemmerne har registreret i DLF’s medlemssystem. Skulle der alligevel være medlemmer, der ikke får 
den nævnte mail - eller oplever andre problemer med afstemningen - vil der være mulighed for at 
afgive sine stemmer via Danmarks Lærerforenings hjemmeside med NemID. 
 
Hvert stemmeberettiget medlem råder over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat eller fordeles 
på flere kandidater. Når man følger linket, vil der være hjælpetekster, der guider i forhold til afstem-
ningen. 
 
Der kan stemmes fra torsdag 21. november kl. 9.00 og frem til tirsdag 3. december 2019 kl. 16.00. 
På folkeskolen.dk kan man læse om kandidaterne, ligesom man her kan stille spørgsmål og debattere 
med kandidaterne. 
 
Stemmebarometer 
I lighed med tidligere vil der blive adgang til løbende at følge stemmeprocenten på landsplan, på 
kredsniveau og på arbejdspladsniveau. Dog vil arbejdspladser med 5 eller færre stemmeberettigede 
medlemmer ikke fremgå. 
 
Valgresultat 
Det forventes, at resultatet af valget kan offentliggøres på foreningens hjemmeside kort efter afslut-
ningen på valghandlingen tirsdag den 3. december 2019. Når valgresultatet er kendt, vil alle kandida-
ter modtage en mail med besked om valgresultatet. Kandidater, som opnår valg til Hovedstyrelsen, 
vil endvidere modtage oplysninger om de mere praktiske forhold vedrørende valget til hovedstyrel-
sen. 
 

http://www.folkeskolen.dk/
http://www.folkeskolen.dk/

