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Valggrundlag: 
 For mig er det et afgørende og vigtigt arbejde at få DLF samlet igen og komme videre,– 

både lokalt og centralt. Vi skal fra holdning til handling og det kan kun gøres med 
medlemsinvolvering og en tydelig politik i DLF. En fagforening er ikke et hus, men et 
handlerum. 

 Vi skal arbejde på det, som vi kan ændre og vi skal vedvarende påpege de problemer 
og udfordringer, der er i skolen og omkring lærernes arbejdsvilkår. På trods af at vi 
udfordres på vigtige principper i DLF, både landspolitisk og fra EU, så skal det altid 
fremgå tydeligt, hvad der er vores dagsordener ud fra den fælles vedtagne politik. 

 Arbejdstid er og bliver vores hjertesag i DLF. Den kollektive aftaleret er helt afgørende. 
Først ønsker man at individualisere arbejdstiden med lov 409 og nu er der planer om 
individualisering af lønnen. Det farlige ved denne individualisering af både arbejdstid 
og løn er i særdeleshed, hvordan de kommer til at påvirke hinanden, når det gælder 
fællesskabet på arbejdspladsen og den kollektive aftaleret. Mit mål er en central ar-
bejdstidsaftale og en kollektiv lønpolitik. 

 Vi må stoppe ”nogens fortælling om undervisning” fra folk, der ikke har indsigt på om-
rådet, både når det gælder vilkårene under lov 409 og selve uddannelsestænkningen i 
reformen. 

Jeg ønsker at fortsætte mit engagement og arbejde i Hovedstyrelsen, så vi i DLF får indfly-
delse og får sat de dagsordener, der skal til for at skabe forandringer med og for medlem-
merne. Mine styrker er grundige analyser, arbejdsomhed og en klar stemme , der kvalifice-
rer debatter og beslutninger. Jeg er bl.a. medstifter af ytringsfrihedsprisen ”Svesken på di-
sken”, der uddeles hvert år. 
Du kan se meget mere om mit valggrundlag på min hjemmeside: jeanettesjøberg.dk 
Du er velkommen til at kontakte mig på mail: jesj@dlf.org eller mobil: 29242941 


