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Nyhedsbrev juni 2020 om generalforsamling tirsdag 30. juni 2020 
 
Da skolerne og samfundet lukkede ned, aflyste vi generalforsamlingen i Billund 
Lærerkreds. 
Med genåbningen fase 3 – i dag 8. juni bliver det muligt at mødes 50 personer og 
flere til generalforsamlinger. 
Derfor indbyder vi til generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 17.30 på Hotel 
Svanen i Grindsted. 
Vi håber på jeres tilslutning på trods af tidspunktet. Vi vil meget gerne have 
kredsstyrelsen på plads inden sommerferien både af hensyn til de valgte og af 
hensyn til skolernes planlægning, da kredsstyrelsesmedlemmer er frikøbt knap 1/5 
tid. 
 
Der er tilmeldingsfrist den 19/6 til spisningen. 
 
Nedenstående havde allerede i marts meldt sig som opstillede til kredsstyrelsen: 

 Michael Rich Hansen, Vestre Skole. 

Medlem af Kredsstyrelsen siden 2014. 

Arbejdsmiljøansvarlig. 

Sagsbehandler. 

 

 

Bo Madsen, Hejnsvig Skole. 

Medlem af Kredsstyrelsen siden 2019. 

Pædagogisk ansvarlig. 

TR på Hejnsvig Skole. 
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Jeg hedder Birgitte Nørgaard, jeg ansat på Vestre Skole i Grindsted og 

har været på skolen i godt 13 måneder. Jeg har været TR på Nørre 

Snede Skole i Ikast Brande Kommune. 

I 1988 blev jeg færdiguddannet som folkeskolelærer. Forinden var 

mange teorier læst og jeg glædede mig til at bruge uddannelsen i 

praksis. Jeg blev klasselærer for en 5. klasse og trivedes i det, inklusion 

og lov 409, var dengang ukendte begreber.  

Jeg har valgt at opstille til kredsstyrelsen, dels fordi jeg er blevet 

opfordret til det, dels fordi jeg brænder for det fagpolitiske arbejde, 

men også fordi jeg har været lærer i rigtig mange år. Jeg har igennem 

årene, især de sidste 7, oplevet markante forandringer i krav og 

forventninger til lærere og elever i folkeskolen, der kan virke 

uoverkommelige. 

I dag er der også fokus på folkeskolen; i medierne og på den politiske 

dagsorden, og mange mennesker har en mening om os og vores 

arbejde. Jeg vil arbejde for, at vi tegner et så præcist og nuanceret 

billede som muligt af skolerne og lærernes arbejde i hele Billund 

kommune, både i de lokale medier og for vores lokale politikere, således 

at mange flere får et indblik i de udfordringer, der vanskeliggør vores 

hverdag og presser mange af os. 

Folkeskolerne er i skarp konkurrence. Flere og flere private skoletilbud 

dukker op, samtidig med, at folkeskolerne skal spare, skære ned og 

inkludere. 

Jeg vil have arbejdsglæden, trygheden og stoltheden tilbage i vores 

folkeskole. Jeg vil se elever og lærere trives, og jeg vil opleve forældre, 

der bevidst vælger folkeskolen til, og ikke fra. Jeg vil opleve, at alle 

lærere, får mulighed for det kompetenceløft der gør, at de kan løse de 

opgaver der stilles. Jeg vil gerne opleve lokale politikere, der sammen 

med Billund Lærerkreds, vil arbejde for, at det sker. Og jeg vil gerne gøre 

min del af arbejdet. 
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Jeg hedder Rasmus Christensen, og har været ansat på BillundSkolen 
(tidligere Søndermarkskolen) siden 1991. De sidste fire år har jeg været 
TR på skolen. 
Jeg blev færdig som lærer fra Århus Seminarium i 1989 og havde de 
første par år forskellige vikariater i byen. Som skrevet har jeg været i 
Billund siden 1991, og har primært haft min gang i udskolingen, hvor 
idræt, matematik og samfundsfag har præget skemaet. 
Skolesammenlægninger i 2012 og lockouten i 2013 blev for mit 
vedkommende øjenåbneren for vigtigheden af det fagpolitiske arbejde. 
Jeg opstiller til kredsstyrelsen fordi jeg er blevet opfordret til det, og 
fordi jeg gerne vil være med til at skolerne i Billund kommune bliver ren 
”verdensklasse”. 
Vi skal have arbejdsforhold, der giver glæde ved jobbet, og vi skal i 
fælleskab med lokalpolitikkerne og forvaltningen finde fælles konsensus 
for at løfte skolerne, så de bliver et naturligt tilvalg for de fleste. 
Vi skal have arbejdshandskerne på. Jeg er klar! 

 
Opstillet til Kredsformandsposten: 

 

Lone Hagelskjær, Vorbasse Skole 
Formand. 
Sagsbehandler. 
 
TR på Vorbasse Skole. 
Medlem af kredsstyrelsen siden 2010. 

 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 


