Ballerup Lærerforening
Danmarks Lærerforening - kreds 21

Tre kandidater til tre poster
Kære medlemmer
Vores formand, Morten Kvist Refskov, er blevet formand for overenskomstudvalget i Danmarks
Lærerforening. Da det er et fuldtidshverv, betyder det, at vi i Ballerup skal sige farvel til Morten. Det
er vi kede af, men vi glædes samtidig over, at Mortens kapacitet nu når helt ind maskinrummet i
Danmarks Lærerforening, hvor det uden tvivl kommer alle Danmarks lærere til gavn.
I Styrelsen har vi længe vidst, at det kunne gå den vej og personligt er vi tre kandidater glade for,
at en enig Styrelse bakker op om vores kandidatur.




Kasper Rosenberg Mortensen, som formand.
Vibe Larsen som næstformand
Lisbeth Blaabjerg Kruse som kasserer.

Vi har alle tre en lang lærergerning i Ballerups skolevæsen bag os, og vi underviser fortsat på vores respektive skoler. At være lærer er uhyre komplekst og vi mener, at den kompleksitet bedst
forløses gennem dialog og samarbejde på alle niveauer.
Vores læreridentitet er stærk, og det at undervise og gøre en forskel for eleverne, har altid været
vores vigtigste drivkraft. Samtidig har vi den faste overbevisning, at gode aftalte vilkår er essentielt
for at kunne lykkes med dette.
I Ballerup har vi, til sammenligning med mange andre lokale kredse, en god lokalaftale. Den skal vi
bestandigt arbejde for at forbedre og her kan den netop indgåede centrale overenskomst være
løftestang for små lokale forbedringer.
Samarbejdet mellem Ballerup Kommune og BLF er godt, og det skal vi fortsat pleje og udnytte til at
skabe positive forandringer, hvor lærerne i Ballerup oplever de største belastninger. Selvfølgelig til
gavn for det fælles skolevæsen.
Det vil utvivlsomt betyde fortsat fokus på inklusion, klasselæreropgaven, mindre bureaukrati, reel
medarbejderinvolvering, retfærdig opgavefordeling, skolestruktur og meget mere.
Vi ønsker en forening, hvor nærvær og medlemsindflydelse går hånd i hånd og hvor vi altid er os
inderligt bevidst om, at medlemmerne er Ballerup Lærerforening.
Med venlig hilsen
Lisbeth Blaabjerg Kruse, Vibe Larsen og Kasper Rosenberg Mortensen

