
Hermed sikrer vi os, 

at information, nyhe-

der eller meningstil-

kendegivelser poten-

tielt rammer alle 

medlemmer, og ikke 

kun dem, der jævn-

ligt besøger hjemme-

siden. Løsningen bli-

ver derfor at nedska-

lere til et nyheds-

brevformat, og vi be-

nytter samtidig lej-

ligheden til at æn-

drer navnet til 17in-

fo. Første udgave læ-

ser du i nu.   

Til venstre ser du den 

første udgave fra 1994 

 

De fleste kender det. 

Nogen gange skal 

der ske noget nyt. I 

Rødovre Lærerfor-

ening har vi beslut-

tet os for, at det nye 

skoleår er en god 

lejlighed til at ændre 

vores medlemsblad 

– SyttenInfo.  

Bladet er udkommet 

i tyve år, men hvor 

det længe har været 

den primære kom-

munikationskanal 

fra kredsen til med-

lemmerne, er vi i 

dag i den situation, 

at hjemmesiden og 

facebook i høj grad 

har overtaget funk-

tionen. På mange 

måder har SyttenIn-

fo udviklet sig til et 

opsamlingssted for 

tekst og billeder, der 

allerede har været 

bragt, eller informa-

tion man også kan 

finde på kreds17.dk.  

Vi ønsker dog ikke 

at afvikle udgivelsen 

af  et konkret mate-

riale, der kan distri-

bueres fysisk og di-

gitalt via tillidsre-

præsentanterne. 

Nyt udseende 

I  D E T T E  

N U M M E R :  
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Velfærds-
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Hjælpe-

værktøj 
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”...aftaler har en 

værdi, og ()

lærerarbejdet 

kræver 

fleksibilitet, hvis 

man skal 

lykkes…” 

  

 

Hjælpeværktøjet 

Velfærdsalliancen 
Velfærdsalliancen 

er en sammenslut-

ning af  fagforenin-

ger, interesseorga-

nisationer og poli-

tiske partier, der i 

et samarbejde ar-

bejder for at for-

svare vores vel-

færdssamfund mod 

nedskæringer. Ud-

gangspunkt var en 

protest mod det 

såkaldte ompriori-

teringsbidrag, der 

var pålagt kommu-

nerne af  staten. 

Det blev sløjfet ef-

ter den landsdæk-

kende demonstrati-

on den 12. maj.  

Nu venter et op-

råb, der vil afbøde 

effekterne af  det 

moderniserings– 

og effektiviserings-

program, der har 

afløst det skrottede 

omprioriteringsbi-

drag! 

Vi ses til demo den 

15. september. Tid 

og sted følger 

at vide, hvor meget 

tid du cirka bør 

bruge på de enkel-

te opgaver, og det 

kan hjælpe dig, 

når/hvis der sker 

ændringer i løbet 

RLF vil igen op-

fordre til, at du 

forsøger at skabe 

et overblik over dit 

arbejde med brug 

af  hjælpeværktø-

jet. Det kan give ro 

af  året. Sæt dig 

med dit team og 

hjælp hinanden 

med at blive kloge-

re på arbejdets om-

fang. 

sted.  

Lige som i andre 

kommuner har vi 

også udfordringer i 

Rødovre, men alt i 

alt begynder vores 

nye medlemmer på 

en god arbejdsplads, 

der anerkender, at  

aftaler har en værdi, 

og at lærerarbejdet 

kræver fleksibilitet, 

hvis man skal lykkes 

i det, siger formand 

for RLF, Anders 

Liltorp.  

Vores introarran-

gement for de nye 

finder sted d. 26/8 

Vi byder velkom-

men til cirka 35 

nye lærerkolleger i 

Rødovre Kommu-

ne. Størst tilgang 

har der været på 

Hendriksholm og 

Tinderhøj med 

omkring 10 nyan-

sættelser hvert 
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En tur i arkivet... 
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Her har du et par smagsprøver på gamle forsider. Er du blevet sulten 

efter mere, må du komme forbi kontoret 
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Kort nyt/vigtige datoer 

 

DLF-Kreds 17    Åbningstider: 

Tæbyvj 5c     Mandag  - torsdag 9.00-15.00  

2610 Rødovre     Fredag 9.00-13.00 

Tlf: 36 70 55 17 

Mail:017@dlf.org 

www.kreds17.dk 

 

Redaktion 17info: 

Anders Willumsen 

 

Medlemsweekend 

Vi ses på Frederiksdal lørdag d. 17/9 - søndag d. 18/9 

Aktive lærere 

Vores hyggelige idrætsdag. Fredag d. 18/11 på Tinderhøj. Disciplin: endnu 

ukendt 

Kongres i Danmark Lærerforening 

Tirsdag d. 13/9 - onsdag d. 14/9 i Tivoli Congress Center 

Velfærdsalliancen - demonstration 

Torsdag d. 15/9. Tid og sted følger. Se mere på facebook 

Generalforsamling i Rødovre Lærerforening 

Torsdag d. 23/3  2017 

Næste lønstigning 

Pr. 1/10 2016. Udgør 0,88 %. Den aftalte stigning på 1 % reguleres ned 

af  det såkaldte privatlønsværn. 

http://kreds17.dk/
https://www.facebook.com/velfaerdsallianceDK/?fref=ts

