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ER 17INFO MON HELT DØD 

HVORFOR FØRST NU 
Den gl. redacteur stoppede med at ar-
bejde i Rødovre 1. december. Siden da 
er det ikke lykkedes at finde en afløser, 
der kunne tage over før den 1. august. 
Det bliver KS-medlem fra Rødovre 
Skole, Anders Willumsen.  
Foråret har generelt været præget af 
”mandefald” på kontoret. Ulla Johan-
sen stoppede 1. april og formanden, 
Anders Liltorp gik på barsel 19. maj. 
Bodil Kornbek, næstformand blev valgt 
til regionsrådet og kunne ikke nedbrin-
ge sine arbejdsopgaver andre steder før 
1. august. Efter ferien skulle kontoret 
være fuldt bemandet igen og 17Info 
udkomme efter planen.  
 
Forhandlingsudvalget har med Rødovre 
Kommune drøftet løn- og arbejdsfor-
hold for næste skoleår. Disse forhand-
linger når ikke til vejs ende, før vi alle 
er i gang igen efter sommerferien. 
Kredsstyrelsen og vore medlemmer 
havde gerne set en løsning bragt i hus i 
god tid inden ferien, men det har der 
tilsyneladende ikke været mulighed for. 

Det er dog stadig vores intention, at vi 
når frem til en løsning, som vil give 
vore medlemmer en bedre arbejdsdag, 
end hvis skolen styres udelukkende ef-
ter lov 409. 
Kredsstyrelsen er meget bevidst om, at 
medlemmerne er meget usikre på, hvad 
arbejdslivet bringer næste skoleår. Vi 
arbejder ihærdigt på at søge at fjerne så 
mange sten som muligt på vejen frem 
mod at gøre arbejdsdagen så god som 
det overhovedet er muligt. 
Vi håber – trods alt – på et godt kom-
mende skoleår. 

bodil og niels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYTTIGE DATOER 

Får du brug for os, kan du 
henvende dig til  
kredskontoret  

- også i din ferie.  
 

Kontakt ' 3670 5517 og 
indtal en besked  

eller send os en mail på 
017@dlf.org 

 

- så kontakter vi dig  
hurtigst muligt. 

 

mailto:017@dlf.org
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HER ER DATOER, DER KAN VÆRE  
RELEVANT FOR DIG AT INDFØRE I DIN 
LÆRERKALENDER 
 
Danmarks Lærerforenings Kongres i 
København 2014: 
tirsdag d. 2. – onsdag d. 3. september 
 
Medlemsweekend Hotel Fr.dal 2014: 
lørdag d. 27. - søndag d. 28. september 
 
Rødovre Lærerforenings  
generalforsamling på Islev Skole: 
torsdag d. 12. marts 2015 kl. 16.10  
 
Åbent Hus på kredskontoret: 
fredag d. 19. juni 2015 kl. 13.45-17 
 
Datoen for Aktive Lærere er endnu 
ikke fastlagt. 

ÅBENT HUS PÅ FREDAG 

TRADITIONEN TRO HAR RLF ÅBENT 
HUS FOR ALLE MEDLEMMER PÅ 
KREDSKONTORET NU PÅ FREDAG DEN 
20. JUNI FRA KL. 13.45 TIL 17 
Kom og få en snak om løst og fast 
sammen med kollegaer på tværs af 
kommunen. Vi ser frem til at se en 
masse medlemmer og ønske hinanden 
god sommerferie. 
 

OM SYGDOM OG FERIE 

NB! SNYD IKKE DIG SELV - 
KEND REGLERNE I FORBINDELSE MED 
SYGDOM OG FERIE 
I tilfælde af sygdom op til eller i ferien 
så se om ferieregler/sygdom på: 
 

www.kreds17.dk 
niels 
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KREDSKONTORET 

ØNSKER ALLE MEDLEMMER EN GOD OG AFSLAPPENDE 

SOMMERFERIE 

 

NYD DET! 

http://www.kreds17.dk
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