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Har i 24 år været lærer på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup i Haderslev og TR på skolen i 13 år. Udover læreruddannelsen har jeg en cand.pæd.pæd.psyk, uddannelse, og har arbejdet meget med inklusions- og
trivselsopgaver i almenskolen. Jeg har således solide lærerfaringer og oplevelser med, hvordan topstyring,
underfinansiering og manglende arbejdstidsaftale har påvirket folkeskolen samt vores profession og vores
arbejdsmiljø. Det ligger mig altid ydmygt på sinde, at have et virkelighedsnært lærerperspektiv med i mit
fagpolitiske virke. Jeg vil bruge min praksiserfaring til at holde hovedstyrelsesarbejdet tæt på virkeligheden.
Har i 13 år været valgt ind i Haderslev Lærerkreds hvor jeg især har arbejdet med skolepolitik, pædagogiske
forhold samt TR-kontakt og TR-uddannelse. Sidder pt. som suppleant for Ulrik Nielsen i hovedstyrelsen
Baserer mine fagpolitiske holdninger på fællesskab og solidaritet, og er udpræget samarbejdsorienteret og en
holdspiller. Jeg vil arbejde for fortsat fællesskab, demokrati og sammenhængskraft i vores forening, med
udgangspunkt i de syd- og sønderjyske kredse
Mener, at lærerne har brug for bedre muligheder for at arbejde professionelt og didaktisk med folkeskolens
vigtige og komplekse opgaver, og mener at pædagogik og lærernes professionelle dømmekraft, bør erstatte
den styringsdagsorden og data-fokusering, som har sneget sig ind i skolen. Jeg tror på, at en central og
professionsrettet arbejdstidsaftale kan være med til at underbygge dette.
Mener, at kvalitativ inklusion kræver investeringer i både almen- og specialområdet. Der skal være
tilstrækkelige ressourcer til velforberedte inklusionsindsatser, hvor flere lærere arbejder sammen om - og i
undervisningen, i rammer hvor både elever og lærere har mulighed for at lykkes.
Mener, at ordentlige arbejdsvilkår og godt arbejdsmiljø for lærerne er afgørende for vores
professionsudøvelse, og dermed for den gode undervisning og en stærk folkeskole
Vil arbejde for, at Folkeskolens formål, almendannelsens betydning og et barne- og skoleliv med værdi i sig
selv får større politisk bevågenhed og prioritering
Mener, at der er brug for at styrke folkeskolen som vores fælles skole, og som en af vores vigtigste
samfundsinstitutioner. Folkeskolens demokratiske værdier, mangfoldighed og fællesskab har afgørende
betydning for samfundets sammenhængskraft

Vil aldrig være længere væk end
et telefonopkald eller en mail, og
vil gerne oplyses, gå i dialog og
inspireres, så kontakt mig gerne mahk@dlf.org

Jeg er andet og mere end et fagpolitisk menneske.
Jeg er 51 år, er gift med Morten (som også er lærer), vi
bor i en lille landsby 4 km udenfor Haderslev, og vi er
forældre/ plejeforældre til fire børn i alderen 10-25 år.
Jeg er et socialt menneske, og bor op og ned ad gode
venner, som vi nyder fællesspisninger, fælles ferier
o.lign. sammen med. Jeg prioriterer samværet med mine
venner og min familie højt.
Jeg er foreningsmenneske, har i mange år været
involveret i diverse håndboldklubber, og kommer ofte i
hallerne for at tage del i- og se mine børns træning,
håndboldkampe og gymnastikopvisninger.

Jeg anbefaler Marianne Holler Kanstrup til Hovedstyrelsen, da vi i Marianne vil få en dygtig og
arbejdsom person, som kan repræsentere de sydjyske kredse på bedste vis.
Henrik Jakobsen,
Kredsformand Tønder Lærerkreds

Jeg støtter Marianne i hendes kandidatur til Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. Jeg har
kendt Marianne i flere år nu, og der er ingen tvivl om, at Marianne har utrolig mange kvaliteter,
som vil være til gavn for medlemmerne i foreningen. Marianne er dygtig, velforberedt, engageret,
eftertænksom og har et stort hjerte for folkeskolen. Marianne har stor indsigt i det pædagogiske
arbejde, hvilket vil bibringe Hovedstyrelsen en stor erfaring, desuden er hun praktiker og tæt på
virkeligheden. Marianne besidder en naturlig ro, en ro Hovedstyrelsen vil nyde godt af i
tilspidsede situationer, hvor jeg ikke er i tvivl om, at hun vil kunne bidrage med velovervejede og
kloge analyser. Yderligere så er Marianne fra Sønderjylland, og vi har brug for en stærk lokal
stemme ind i Hovedstyrelsen, den stemme ved jeg Marianne har.
Mads Lund,
Kredsformand Aabenra Lærerkreds

En enig kredsstyrelse i Kolding Lærerkreds anbefaler medlemmerne i kreds 111 at stemme på
Marianne Holler Kanstrup. Marianne har gennem sit mangeårige arbejde i kredsstyrelsen i
Haderslev Lærerkreds et indgående kendskab til de mangeartede opgaver, der løses i den
lokale lærerkreds. Den erfaring kombineret med hendes indsats i det kredsforpligtende
samarbejde og hendes nuværende medlemskab af hovedstyrelsen, har givet hende yderligere
ballast. Her har hun udvist stort engagement, og har leveret et flot stykke arbejde med højt
informations niveau til baglandet. Marianne er til det lange seje træk, og er fuldt ud bevidst om,
at der ikke findes quickfix-løsninger inden for hovedstyrelsesarbejdet. Marianne lever fuldt op til
de forventninger, vi har til vores kandidat i hovedstyrelsen
Kolding Lærerkreds

Jeg stemmer på Marianne. Det gør jeg, fordi jeg kender Marianne som et dygtigt, reelt og
troværdigt menneske, som brænder for folkeskolen. Hun vil kunne bringe praksiserfaring ind i
hovedstyrelsesarbejdet. At hun tilmed kender de syd- og sønderjyske kredses vilkår, er et ekstra
plus.
Annette Van Buren
Kredsformand Sønderborg Lærerkreds

Jeg stemmer på Marianne, og jeg kan varmt anbefale andre at gøre det samme. Marianne
brænder for folkeskolen og for det faglige arbejde i Danmarks Lærerforening, hvor jeg i
Haderslev Lærerkreds gennem en årrække har haft glæde af at have hende som dybt
engageret kollega, tillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem. Hun vil utvivlsomt bringe det
samme engagement ind i hovedstyrelsen og dermed sikre den direkte kontakt til klasselokalet.
At hun også vil sikre kontakt og kommunikation mellem foreningens forskellige led er jeg ikke et
øjeblik i tvivl om.
Lars Pedersen
Kredsformand Haderslev Lærerkreds

