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Søges: Aktive medlemmer der gerne vil medvirke i mediehistorie i KLF-regi
KLF har brug for en liste på 20 – 30 aktive medlemmer, der kan medvirke i
forskellige mediehistorier – enten når foreningen kontaktes af nyhedsmedier, eller
når vi selv laver pressemeddelelser mv.
Medlemmerne skal have lyst til at blande sig i samfundsdebatten på skoleområdet
– enten i avisartikler, radio eller TV.
De medlemmer, vi får på listen, skal acceptere at stå på vores mail- og sms-liste,
hvor vi fra tid til anden (3 – 5 gange om året) sender en gruppebesked ud – hvor vi
efterlyser medvirkende til journalistiske nyhedshistorier. I andre tilfælde kontakter
vi medlemmerne enkeltvis ud fra kendskab til deres fagområde, alder eller andet,
der kan være relevant i det konkrete tilfælde.
Listen må meget gerne være fordelt således, at ca. halvdelen er
tillidsrepræsentanter og resten er almindelige lærere, børnehaveklasseledere i
folkeskolen.
Man kan altid bede om at komme af listen.
KLF tilbyder altid råd og vejledning ift., at skulle medvirke i nyhedsartikler, radio
eller tv mv.
Vi har brug for lærere og børnehaveklasseledere der repræsenteret et bredt udsnit
af foreningens medlemmer fx:
1.
2.
3.
4.

Forskellige aldersgrupper og variation i anciennitet
Bred fordeling i områderne og skoletyper inkl. specialskoler
Både almindelige lærere og børnehaveklasseledere
Nogle tillidsrepræsentanter

5.

Angiv gerne emner som man vil kunne udtale sig om fx: Tosprogsområdet,
inklusion, digitale læringsplatforme, lærerliv, trivsel, arbejdsmiljø,
seniorlærer, nyuddannet lærer, osv.

Tillidsrepræsentanten bedes forhøre sig, om der er kolleger, der ønsker at komme
på listen. Tillidsrepræsentanten kan selvfølgelig også selv komme på listen.
Navnene på dem der ønsker at komme på listen indsendes til Britt Skovø
brsk@dlf.org senest 18. marts.
Ud over forslag til navnene bedes angivet alder, skole, telefon og mailadresse,
samt emner man vil kunne udtale sig om.
Med venlig hilsen
Lars Sørensen

/ Jan Klint

