
Hovedstyrelsen består af formanden, næstformanden og 19 valgte medlemmer. Herudover 

indtræder formanden for skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds i 

hovedstyrelsen. 

 

Hvem har stemmeret? 

Valggruppe 1 består af:  

 Fraktion 1 Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner med flere  

 Fraktion 2 Børnehaveklasseledere 

 Fraktion 3 De ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen 

Valggruppe 2 består af: 

 Pensionister og efterlønsmodtagere 

Medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds og medlemmer af skolelederforeningen har ikke 

stemmeret til hovedstyrelsesvalget. Disse grupper er på anden måde repræsenteret i 

hovedstyrelsen. Særlige medlemmer (fraktion 6) har ikke stemmeret. 

Indkommer der i en valggruppe ikke flere kandidater end der skal vælges i valggruppen, er de 

foreslåede kandidater valgt uden afstemning. Indkommer der flere kandidatforslag afholdes der 

valg blandt de opstillede kandidater inden for hver valggruppe. Regelsættet herfor fremgår af § 28 

i vedtægterne for Danmarks Lærerforening. 

Valggruppe 1 skal vælge 18 hovedstyrelsesmedlemmer. 

Valggruppe 2 skal vælge ét hovedstyrelsesmedlem. 

 

Sådan opstiller du 

Kandidatforslag med mindst en førstesuppleant og en andensuppleant og stillere – mindst 20 og 

højest 50 medlemmer - skal være Danmarks Lærerforening i hænde senest den 15. november 

2019 kl. 16. 

Hent kandidat- og stillerlister til Hovedstyrelsesvalg 2019 (word) 

Kandidat- og stillerlister skal sendes til kandidat@dlf.org 

 

Regler for opstilling m.v. 

Regelsættet for kandidatur til hovedstyrelsen fremgår af § 27 i vedtægerne for Danmarks 

Lærerforening. 

Uddrag af vedtægterne for Danmarks Lærerforening § 27: 

"Valget udskrives i et medlemsblad senest den 20. oktober det årstal, valget skal foregå, og 

samtidig indkaldes kandidatforslag. Valget ledes af hovedstyrelsen, der ud over bestemmelserne i 

§§ 27 og 28 fastsætter nærmere regler for valget. 

Stk. 2. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når  

1.  

1. det er foreningen i hænde senest den 15. november, 

2. det angiver navn og adresse på en kandidat og en 1. og en 2. suppleant for denne, 

3. det er anbefalet af mindst 20 og højst 50 medlemmer som stillere, 

4. det er ledsaget af en erklæring fra den foreslåede kandidat og de foreslåede 

suppleanter om, at de er villige til at modtage valg, 
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5. såvel kandidaten som de to suppleanter og samtlige stillere i medfør af § 6, stk. 1 

og 3 har stemmeret ved valget og tilhører samme valggruppe. 

Intet medlem kan foreslås som både kandidat og suppleant.  

Ingen af de foreslåede kandidater og suppleanter kan være stillere ved valget, og intet medlem 

kan være stiller for mere end ét kandidatforslag. 

Såfremt et medlem har underskrevet sig som stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes 

vedkommendes navn på dem alle. 

På alle lister anføres personlige underskrifter. 

Ethvert kandidatforslag, som er i strid med ovenstående regler, kasseres." 

 

Valgindlæg i Folkeskolen 

Kandidater kan få optaget et valgindlæg sammen med et foto i medlemsbladet Folkeskolen. 

Indlæggene samles i Folkeskolen nr. 20, der udgives den 21. november 2019 – og vil også være 

tilgængelige via foreningens hjemmeside. Frist for valgindlæg er fredag d. 8. november kl. 9. 

Valgindlæg og foto skal sendes som vedhæftede filer til redaktionen 

på folkeskolen@folkeskolen.dk og msc@folkeskolen.dk. Husk at angiv ”Valg til HS” i emnefelt. 

Indlæg må maksimalt fylde 1700 tegn (inkl. mellemrum). 

 

Valgdækning på Folkeskolen.dk 

Folkeskolen.dk dækker valget løbende frem til urafstemningen i efteråret 2019. 

Følg valgkampen på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg, hvor listen over opstillede kandidater 

løbende opdateres. 

Folkeskolen.dk tilbyder alle kandidater en blog på sitet, hvor kandidaterne løbende kan skrive 

indlæg om aktuelle emner, ligesom de bringer et lille portrætinterview med dine svar på nogle få 

centrale spørgsmål. Er du kandidat og vil benytte dig af denne mulighed er du velkommen til at 

kontakte Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. 

 

Sådan stemmer du 

Afstemningen åbnes torsdag d. 21. november 2019.  

Afstemningen slutter tirsdag d. 3. december 2019 kl. 16. 

 

Spørgsmål om valget 

Har du som kandidat spørgsmål til valget, er du velkommen til at kontakte foreningen. Skriv eller 

ring til:  

 Steen Clausen på scla@dlf.org , eller tlf. 3369 6291 

 Hanne Olsen på hko@dlf.org eller tlf. 3369 6470 

 

Læs mere om valg til hovedstyrelsen på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg 
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