
 

 



Vi står overfor et valg.  

 

Som børnehaveklasseledere er vi starten på børnenes og forældrenes møde med folkeskolen. Et 

møde som skal sikre den gode skolestart og i den anden ende være med til at sikre at 95 % af 

en årgang kommer i gang med en ungdomsuddannelse. 

Det er store mål at sætte sig. Undersøgelser viser, at når skolestarten er god, får det en varig 

og positiv betydning for det videre skoleforløb og den efterfølgende ungdomsuddannelse.  

Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har en børnehaveklasseleder i Danmarks Lærerforenings 

Hovedstyrelse, som kan være med til at sikre helheden i folkeskolen. 

 

Som Folkeskole er vi den største samfundsinstitution, hvor et af de grundlæggende formål er at 

forberede børnene til deltagelse i og tage medansvar for vores samfunds demokratiske 

værdier. Værdier, der ikke må gå tabt i forberedelse til nationale test, der på ingen måde er 

med til at afspejle barnet med dets forskellige kompetencer. Demokratiske værdier, sociale 

kompetencer og fagligt udbytte er vigtige elementer i arbejdet med at udvikle børn til 

kompetente samfundsborgere.   

 

Det er en spændende tid, der ligger forude. Der er vigtige opgaver, der skal løses blandt andet 

de kommende periodeforhandlinger op til OK 21. Der er også spørgsmålet om de nationale test. 

Skal de være der i fremtiden? Og hvis ja, hvordan skal de så se ud? Hvad med inklusion? Kan vi 

det? Eller hvordan kan vi gøre det bedre? Der er mange opgaver at tage fat på.  

 

Med 20 års erfaring i folkeskolen og mange års erfaring fagpolitisk, er jeg klar til at bidrage til 

arbejdet med, at folkeskolen forbliver folkets skole i den bedst mulige udgave. 

 

Jeg ser frem til et godt valg! 

 

 

Pia Jessen 

Kandidat til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse 

Formand for Børnehaveklasseforeningen 

 

 

 

 

 

 



Anbefaling af Pia Jessen til Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse. 

 

 

Snart står vi overfor at skulle vælge medlemmer til DLF’S Hovedstyrelse. 

Vi er heldige at have vores helt egen kandidat, idet vores formand for børnehaveklasseforeningen Pia Jessen 

stiller op. 

Pia har i mange år været frontfigur for børnehaveklasseforeningen og har markeret sig ved enhver relevant 

lejlighed, hvor hun har kunne markere vigtigheden af vores arbejde i børnehaveklassen. Vores indsats for at 

skabe den trygge skolestart og de bedste rammer for både voksne og børn i hele skolen. 

Pia har været optaget af legens betydning i en skolehverdag og forkæmper for børnenes ret til leg. Ligeledes 

har Pia kæmpet for ansættelse af børnehaveklasseledere i børnehaveklassen og lærer i lærer stillinger. 

Italesat at en børnehaveklasse ikke er en 0. klasse, men et uvurderligt overgangsår fra børnehave til 

skolestart. 

Pia deltager i relevante debatgrupper og har været medskriver på de nye reviderede fællesmål. Pia er dybt 

involveret og dedikeret i sit arbejde for os alle og vi kan kun anbefale, at du sætter dine stemmer på Pia 

Jessen. 

De bedste anbefalinger fra Børnehaveklasseforeningens hovedstyrelse. 

Marianne Gianinni Jørgen Ebsen Marlene Engelbrechtsen 

 

 

Vi giver Pia vores bedste anbefalinger. Vi kender Pia bl.a. fra samarbejdet i kredsregi og i hendes egenskab 

af formand for Børnehaveklasseforeningen.  

I alle sammenhænge bidrager Pia Jessen altid aktivt med positiv konstruktiv dialog. I bladet Folkeskolen og i 

Altinget har Pia ofte deltaget i debatter, hvor hun har præsenteret brugbare analyser og holdninger, og hun 

står altid fast på de solidariske løsninger til gavn for medlemmerne og deres trivsel og arbejdsmiljø. Pia er i 

den grad med til at sætte Børnehaveklassen på dagsordenen. 

For Pia er det vigtigt, at sikre sammenhæng mellem de enkelte grene i Danmarks Lærerforening. 

Stem på Børnehaveklassens stemme til det kommende hovedstyrelsesvalg. 

     Bjarne Alsaker                          Lars V. Jytzler                                  Lisbeth Lykke Christensen 

Kredsstyrelsesmedlem                    Kredsstyrelsesmedlem                          Kredsstyrelsesmedlem     

                         

 

 

 
  SÆT      VED PIA JESSEN 


