
Leif Plauborg – kandidat til formandsposten i Randers Lærerforening 
Folkeskolen er udfordret. Lærere og børnehaveklasseledere er under et kolossalt 

pres, og mulighederne for at leve op til kravene er voldsomt udfordret af knappe 

ressourcer.  Udover manglende på ressourcer i skolevæsnet er der en lang række 

andre udfordringer at tage fat. Skolerne er stadig presset og udfordret af følgerne af 

skolestrukturen, elevvandringen til privatskolerne, læringsplatforme, en ny model for 

det specialiserede område, inklusionsopgaven…… 

Netop på grund af de voksende krav og mange andre udfordringer er medlemmerne 

ofte presset som aldrig før. Derfor er rollen som lokal lærerkreds vigtigere end 

nogensinde før. 

Heldigvis er Randers Lærerforening en god og velfungerende lærerforening, der har stor fokus på at yde 

medlemmerne den bedst mulige sagsbehandling. Dette område skal vi vedblivende prioritere, således at 

intet medlem lades alene. Samtidig skal vi løbende udvikle kredsen og kredsens rolle. 

I det seneste år er vi begyndt på skolebesøg, hvor styrelsesmedlemmer kommer på besøg på skolerne og 

følger en lærer eller to på en almindelig arbejdsdag. Vi vil også gerne fortælle om de mange gode ting 

medlemmerne gør ud på skolerne.  

Ligeledes skal Randers Lærerforening også fremadrettet være en synlig deltager i møder i Faglig Klub, den 

lokale skoledebat, og gennem samarbejdet med de øvrige faglige organisationer i byen og folkeskolens 

interessenter. 

Vi har en række mindre medlemsgrupper placeret rundt i kommunen. Vi skal vedblivende arbejde for, at de 

også har de bedst mulige løn- og arbejdsforhold.  

Kort sagt skal Randers Lærerforening arbejde for, at 

 medlemmerne får de bedst mulige vilkår til at udføre de betroede arbejdsopgaver 
 alle medlemmer tilbydes den bedst mulige sagsbehandling 
 være en central og handlingsorienteret organisation, der er klar til at (for)handle på alle kommunale 

niveauer 
 fremme arbejdsvilkårene for de tillidsvalgte, så de yder bedst muligt for medlemmerne 
 vi bruger MED-systemet aktivt på alle niveauer 
 vi som personalegruppe får ro til at udføre de betroede opgaver 
 vi ikke glemmer de gamle værdier i solidaritet og fællesskab 
 vi samarbejder med alle folkeskolens interessenter og de øvrige lokale faglige organisationer 
 folkeskolen er det naturlige valg for alle skolesøgende børn 
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