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Kort præsentation af kandidater til kredsstyrelsen – mød kandidaterne 
live på generalforsamlingen den 15. marts. 
 
 
 
Kandidat til kredsformandsposten: 
 

Tina Beck-Nilsson: 
Lærer og siddende kredsformand siden 2014. Jeg ønsker genopstilling.  
Jeg har været lærer i Greve på Tune skole siden 2001 og TR i 6 år inden jeg blev kredsformand.  
Jeg tror på at samarbejde og dialog mellem ledere og medarbejdere er centralt for at skabe gode 
arbejdspladser, det kæmper jeg for i alle de kommunale fora jeg kan kommer afsted med.  
Folkeskolen er, efter min mening, den vigtigst institution i Danmark. Vi danner og uddanner mennesker til 
at være demokratiske samfundsborgere. Der er pres på folkeskolen, både på værdierne og på økonomien. 
Det synes jeg er dybt bekymrende og derfor ønsker jeg at fortsætte kampen for lærerne og for folkeskolen. 
De to ting hænger i min optik uløseligt sammen. 
 
 

Kandidat til næstformandsposten: 
 

Christian Bladt Nielsen: 
Lærer på 9. år på Hedelyskolen og TR på 4 år. Jeg genopstiller til kredsstyrelsen, hvor jeg har siddet et år 
som kredsstyrelsesmedlem og et år som næstformand.  
Jeg tror på, at vi gennem dialogen kan skabe de bedste rammer for det gode lærerliv. Et lærerliv med tillid 
til hinanden, retfærdighed og klare forventninger. Som næstformand vil jeg med min profession, 
engagement og jeres opbakning kvalificere dialogen, så vi kan skabe de bedste forudsætninger for, at vi 
som lærere kan lykkes i vores job. 
 

 

 

Kandidater til kredsstyrelsen: 
 

Joan Krogh: 
Lærer i Greve Kommune siden 1986 og TR på Strandskolen de sidste 15 år. 
Ved generalforsamlingen 2017 blev jeg valgt son førstesuppleant og i august begyndte jeg arbejdet i 
kredsstyrelsen med mit primære arbejdsområde som kasserer. En spændende opgave, som jeg ønsker at 
fortsætte. 
Jeg brænder for folkeskolen og for lærerarbejdet. 
Jeg vil, sammen med den øvrige kredsstyrelse, arbejde for dialog og indflydelse på alle de områder, som 
vedrører lærernes arbejdsvilkår. 
Lærernes arbejdsvilkår er en afgørende faktor for en god og velfungerende folkeskole. 

 
Camilla Hansen Stavad: 
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Lærer og arbejdsmiljørepræsentant på Arenaskolen, ansat i Greve i 10 år, 1 år i Greve lærerforening med 

fokus på arbejdsmiljø og barselsområdet.       

Jeg er optaget af arbejdet med det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø, og jeg interesserer mig for at styrke 

den inkluderende folkeskole på en måde, der giver lærerne værktøjer og rammer til at løse opgaven 

professionelt. Jeg håber på fortsat at kunne bidrage til dette gennem det fagpolitiske arbejde.  

 

 
 
Lotte Mortensen: 

Jeg brænder for folkeskolen, for lærernes og børnehaveklasseledernes sag. Medlemmerne er – sammen 
med dygtige ledelser – nøglen til succes i folkeskolen.  
Ansat på Damagerskolen i 1999, kredsstyrelsesmedlem og sagsbehandler i GLF (fra 2008), TR på 

Damagerskolen (siden 2004).  

Mange af jer kender mig som hende, man ringer til for at få rådgivning om pension, stress, sygesamtaler, 

tjenstlige samtaler m.m. Det arbejde håber jeg I vil give mig mulighed for at fortsætte med. 

 
 
 

Kandidater til suppleanter til kredsstyrelsen: 
 
 
 

Så mød op den 15. marts og gør jeres stemme gældende. 

 


