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Kort præsentation af kandidater til kredsstyrelsen – mød kandidaterne 

live på generalforsamlingen den 8. marts. 

 

 
Hver kandidat har fået 400 enheder til rådighed til at lave en kort præsentation af sig selv. Stor 

udfordring, men her følger præsentationerne: 

 

 

 

Kandidat til kredsformandsposten: 
 

Tina Beck-Nilsson: 

Lærer og siddende kredsformand.  

Jeg ønsker genopstilling. Jeg har været lærer i Greve i 15 år på Tune skole og TR i 6 år inden jeg blev 

kredsformand.  

Folkeskolen er, efter min mening, den vigtigst institution i Danmark. Folkeskolen er under et voldsomt pres 

både på værdierne og på økonomien, ikke mindst her i Greve. Derfor ønsker jeg at fortsætte kampen for 

lærerne og for folkeskolen, de to ting hænger i min optik uløseligt sammen. 

 

 

 

Kandidat til næstformandsposten: 
 

Dan D. Løwe: 

Hvis byrådet vil noget med skolen, så er lærerne nøglen til succes! 

Jeg vil kæmpe for, at lærerlivet igen kan hænge sammen, at opgaver bliver tidssat og de knappe ressourcer 

fordeles retfærdigt både på og ml. skolerne. 

Der skal være tid til samtale om opgaver og vanskelige elever og byrådet må holdes fast i deres politiske 

ansvar for, at VI kan lykkes med opgaven! 

Funktionen som bindeled ml. politikere og lærerhverdag er vigtigere end nogen sinde og derfor genopstiller 

jeg. 

 

 

 

Kandidater til kredsstyrelsen: 
 

Synne K. Knudsen: 

Lærer og arbejdsmiljørepræsentant på Karlsunde Skole, ansat i Greve i 16 år,  

7 1/2 år i Greve Lærerforening, 4 år som kasserer og det seneste 1 1/2 år også med fokus på arbejdsmiljø. 

Et område som i stigende grad bliver vigtigt, når "aftaler" ikke kan sikre os ordentlige forhold. 

Jeg tror på, at der fortsat er en folkeskole værd at kæmpe for og i - og jeg vil gerne byde ind.  
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Lotte Rue Hemmingsen: 

Jeg ønsker at opstille som kandidat til kredsstyrelsen i Grevelærerforening.  

Jeg har været lærer siden 1998. Ansat ved Karlslunde Skole i 2000 og her har jeg været tillidsrepræsentant 

siden 2012. 

I marts 2014 blev jeg ved generalforsamlingen valgt, som suppleant til kredsstyrelsen i Grevelærerforening 

og i august 2015 blev jeg ind suppleret i kredsstyrelsen.   

Foruden de fagpolitiske opgaver, har jeg fokus på det pædagogiske område.  

 

 

 

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 at få mulighed for at fortsætte med. 

 

 

 

Kandidater til suppleanter til kredsstyrelsen: 

 

Christian Bladt Nielsen: 

Jeg har været lærer i 8 år og tillidsrepræsentant i 2 år på Hedelyskolen. Jeg stiller op som suppleant til 

kredsstyrelsen. 

Kredsstyrelsen leverer en afgørende støtte til både det enkelte medlem og til lærerne i Greve som gruppe.  

Med knappe ressourcer til skoleområdet spiller kredsen en central rolle i forbedring af arbejdsvilkårene for 

lærerne i Greve. 

 

 

 

Camilla Hansen Stavad: 

Lærer siden 2007, arbejdsmiljørepræsentant for Tjørnelyklasserne og TR-suppleant på Tjørnelyskolen.   

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 at få mulighed for at bidrage til dette gennem det fagpolitiske arbejde.  

 

 

Så mød op den 8. marts og gør jeres stemme gældende. 

 


