
Kandidat til styrelsen i Randers Lærerforening 

Mit navn er Mads Christensen. 
Jeg er 43 år, lærer og tillidsrepræsentant på Vestervangsskolen i Randers. Jeg har 
været en del af kredsstyrelsen siden 2010. De seneste 8 år har budt på mange 
forandringer, skiftende arbejdstidsaftaler, reformer, læringsplatforme og senest 
med ny skoledirektør. 

Forandringer med muligheder i! 

Muligheder der skal føre lærerne hen mod arbejdsforhold, hvor vi med vores 
professionelle indsigt og viden skal deltage i at opkvalificere Randers skolevæsen. 

Derfor er min lyst til at fortsætte foreningsarbejdet, og skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for 
lærerne styrket. 

Jeg ønsker at genopstille til styrelsen og som delegeret og fortsætte det arbejde, som gør Randers 
Lærerforening til en stærk lærerforening! 

Situationen i Randers skolevæsen er under stor forandring. Politikerne har gennemført en ny skolestruktur, 
igangsat mange nye initiativer som PLF, trivselsmålinger, læringsplatforme og inklusionsstrategi, hvilket 
påvirker vores arbejdsliv, som lærer. Jeg er optaget af at skabe ordentlige arbejdsforhold for alle lærere og 
børnehaveklasseledere, således at alle trives med deres profession og bevarer motivationen til at arbejde i 
folkeskolen.  

Vi skal genskabe respekten for vores profession, jeg vil arbejde på at sikre os nogle rammer, som gør, vi 
kan arbejde som professionelle. 

I den kommende tid vil jeg arbejde for, at vi kollektivt får arbejdsbetingelser, hvor medindflydelse og 
medinddragelse vægtes højt. En dagligdag, hvor alle kan holde til de opgaver skolearbejdet kræver. Så alle 
har den fornøden tid til forberedelse, og får mulighed for at møde eleverne velforberedte og professionelt.  

I samspil med de øvrige styrelsesmedlemmer agter jeg fortsat at indgå, som en aktiv med- og modspiller i 
forhold til vores forhandlingspartnere, politikere og interessenter så vi i fremtiden får arbejdsforhold der 
passer til vores profession på alle folkeskoler i Randers. 

I kredsstyrelsen vil jeg arbejde for at: 

 forbedrer lærernes arbejdsmiljø i forhold til inklusionsopgaven – og herunder skabe et arbejdsmiljø som 
afspejler en balance mellem opgaven og tiden, der er til rådighed.  

 værne om det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, så lærerne trygt kan gå på arbejde uden at blive syge.  
 få anerkendt lærerne og deres arbejdsindsats i Randers Kommune 
 medvirke til en involverende fagforening, hvor medlemmerne møder kredsstyrelsen i deres dagligdag  
 sikre opkvalificering og efteruddannelse af lærerne 
 arbejde for at alt undervisningen varetages af udannet lærer med de rette linjefagskompetencer 

 


