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Sommerhilsen fra RLF 

Så kom varmen skyllende hen over Rødov-

re, og sommerferien nærmer sig. Den hekti-

ske periode op til elevernes sidste skoledag 

er ved at nå sin ende, og jeg tror ikke, jeg er 

den eneste, der tænker: ”Nøj, hvor jeg glæ-

der mig til ferie!” 

Jeg havde – sikkert lidt for optimistisk – ikke 

forudset et så hektisk skoleår, som det er 

blevet. Der har fra dag ét været fuld damp 

på kedlerne. Én ting er tempoet, som jeg 

oplever det her på kredskontoret, men  

noget ganske andet er det tempo, der er 

ude på skolerne. Helt ude i klasseværelser-

ne. Jeg kan ikke lade være med at tænke 

på, hvor utroligt heldige Rødovre Kommune 

er at have lærere og børnehaveklasse-

ledere, der formår at nå alt det, I når og 

samtidig holder fast i kvaliteten i alt, hvad I 

gør. Jeg håber, medlemmerne på alle sko-

ler og arbejdspladser får al den ros og tak, I 

fortjener af jeres ledere. Jeg håber også, at 

I husker at give hinanden ros og husker alt 

det, I - trods de ofte alt for mange opgaver I 

har -  er lykkedes med. 

Selvom det ikke lykkedes at få 

”Læringsfællesskaber for alle” i den udgave, 

vi kæmpede for – så kæmpede vi. Og vi 

gjorde det sammen. Det kan godt være, der 

var irritation over, at vi ”lavede ballade”, 

men lur mig om ikke der også er respekt for, 

at vi kæmper for det bedste for eleverne og 

for folkeskolen? Det tror jeg.  Og uanset 

hvad, får det i hvert fald ikke mig til bøje af 

og gå på kompromis med alt det, vi står for 

og har omfattende viden om. Tværtimod.  

Jeg er fortsat pavestolt af at repræsentere 

jer. Hamrende dygtige og engagerede med-

lemmer, der har meningers mod og viljen til 

at kæmpe. I viser igen at min klippefaste tro 

på, at I er der og bakker op – både i det sjo-

ve og i det sure – til fulde er intakt. Tak for 

det! 

Fra vinter og hen over foråret har vi knoklet 

for at få konkrete forbedringer i vores allere-

de gældende professionsaftale. Vi har bl.a. 

budt ind med flere kollektive aftaler gene-

relt, bedre beskrivelser af tid til opgaverne 

og at få indført en fælles aftalt mentorord-

ning. Det har dog ikke været muligt at få 

igennem, selvom vi oplever en lignende in-

teresse fra arbejdsgiverside. Til gengæld 

har forhandlingerne bekræftet, at vi har en 

god aftale her i Rødovre, og at der er grund 

til at få styrket brugen af den ude på skoler-

ne. Lige nu er der pause i forhandlingerne. 

Aftalen er, at vi gerne vil fortsætte forhand-

lingerne, men at begge parter er i 

”tænkeboks”, så der sikres fremdrift.  

Jeg mener godt, vi kan lykkes med at skabe 

konkrete forbedringer i vores allerede gæl-

dende aftale. Vi har efter min mening rigtig 

gode forudsætninger:  

- Vi har allerede en god aftale, der sagtens 

kunne gøres mere konkret uden en masse 

omkostninger. 

- Administrationens budgetoplæg for 2020 

og fremover indeholder ikke massive be-

sparelser på lærerområdet, selvom der na-

turligvis er ting, vi er meget opmærksomme 

på. 

- OK18 sendte et klart budskab om ”Ny 

Start” og med det samarbejde og den politi-

ske opbakning, der plejer at være her i Rød-

ovre Kommune, så burde vi igen kunne vise 

vejen frem.  

Når alt det her så er sagt, så håber jeg, at 

alle medlemmer lader arbejde være arbejde 

og ikke tager det med på ferie.         
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Slap af, lad op, vær der for jeres familier og 

venner – og for jer selv. Der er brug for at 

lade op, og I har fortjent hvert et minut af 

den ferie, vi står lige over for. 

Jeg glæder mig også til ferien – og til at 

komme tilbage efterfølgende med ny energi 

og et nyt fantastisk skoleår fyldt med alt det, 

der kan være af store oplevelser, dybe fru-

strationer og masser af spændende arbejde. 

RIGTIG GOD SOMMER! 

Anders Liltorp, 

formand for Rødovre Lærerforening 

————————- 

 

 

Tak til alle der kom til  

Åbent hus den 21. juni! 
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1. maj i Undervisernes Telt 

”Det er helt uden sammenligning Rødovre 

Lærerforenings, der procentvis fylder mest 

af alle kredsene i hovedstadsområdet. Det 

er simpelthen så fedt og det er helt tydeligt, 

at det her er en god tradition, hvor vi både 

får diskuteret fagpolitik og hygget os sam-

men,” udtaler Anders Liltorp, formand for 

Rødovre Lærerforening. 

Under parolen ”Tid og råd til velfærd på 

vores skoler” var der musik, fest og faglige 

taler i et tætpakket program fra 12 til 19. 

 

Anders Bondo, Uffe Rostrup, Nina Palesa 

Bonde  m.fl var på talerlisten og der blev 

forventeligt ikke givet ved dørene.  

Helt i tråd med ånden ved 1. maj i Fælled-

parken. 

Og til vores store glæde, var der trods alt 

ikke regn og blæst som sidste år. 
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Velkommen til Rødovre Lærerforening. 

 

Der er nogle særlige ting, som du bør være orienteret omkring som nyansat i kommunen.  

 

Først og fremmest er det vigtigt, at du får talt med din tillidsrepræsentant. Det er tillidsrepræsen-

tantens opgave at varetage dine og de øvrige medlemmers interesser overfor ledelsen på din 

arbejdsplads samt formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik. 

Herunder er der en QR-kode, som henviser dig til DLF’s liste over, hvad du skal være opmærk-

som på som nyansat i folkeskolen. Det er emner som: 

Løn 

Har du haft mere undervisning (Husk ”Det udvidede undervisningsbegreb”) i løbet af året end 

der fremgår af din opgaveoversigt, skal du huske at aflevere opgørelsen til din leder. Tjek med 

din TR om du har fået den rigtige løn og de tillæg, som du er berettiget til. 

Introdag for nyansatte 

Som nyansat skal du sætte et kryds i kalenderen den 23. august. Vi håber på en dag med kort 

introduktion til, hvad der foregår i DLF og RLF og hvem vi er på Kredskontoret, ellers er det godt 

selskab, hygge hele eftermiddagen og aftenen, få en invitation af din TR.  

Medlemsfest 

Vi ses til medlemsfest fredag den 8. november 2019. Tidspunkt og sted bliver  sendt ud senere, 

men husk at sætte kryds i kalenderen. 

Sygdom 

Helt generelt: Du skal melde dig syg og/eller rask, selvom du har ferie. Ring til skolen eller for-

valtningen og skriv også en mail, der bekræfter, at du har kontaktet din arbejdsgiver.Er du syg i 

ferien, har du ret til erstatningsferie, men der er ”karens” på fem dage. Læs mere her. 

Ferie 

Som nyansat kan du stå i den situation, hvor du ikke har optjent ferie og skal derfor søge om fe-

riedagpenge hos www.dlfa.dk.Lokalaftalen, som sætter bedre rammer for arbejdet under Lov 

409.Ved at scanne koden kan du finde Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforenings professi-

onsaftale.  

Velkommen 
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Vigtige datoer: 

 

Introdag for nye kollegaer 

Fredag den 23. august 2019 

DLF kongres 
Tirsdag den 1. oktober til torsdag den 3. okto-
ber 2019 

Medlemsfest 
Fredag den 8. november 2019 

Åbent Hus på Kredskontoret 
Fredag den 21. juni 2020 kl. 14 - 18,  

 

 

 

Redaktion og Kredskontoret ønsker alle medlemmer en god sommer og på gen-
syn til næste skoleår! 

Bagsmækken 

Rødovre Lærerforening  

DLF-Kreds 17  

 

Tæbyvj 5c 2610 Rødovre  

Tlf: 36 70 55 17  

Mail:017@dlf.org  

www.kreds17.dk  

 

Åbningstider:  

Mandag: 9-15  
Tirsdag: 9-15  
Onsdag: 9-15  
Torsdag: 9-15  
Fredag: 9-13  
 

Redaktør på SyttenInfo: Bruno C. Barbalho  


