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Fra Formanden 
Kære medlemmer 
 

December. En hektisk tid for alle. Eleverne er for 

de flestes vedkommende mentalt allerede på 

juleferie - og lur mig om ikke der også er et 

medlem eller to, der glæder sig til en velfortjent 

pause hen over jul  og nytår.  

OK18 fylder. I medier, i samtaler alle vegne med 

skoleledere, forvaltning, direktører, politikere og 

blandt alle repræsentanter fra fagforeningerne 

på det offentlige område. Sammenholdet i fag-

bevægelsen er stærkt og min oplevelse er, at 

den erkendelse også er nået arbejdsgivernes 

forhandlere. Men én ting er erkendelse - en  

anden er at handle derefter. Dét er en ganske 

anden sag. En sag, hvor jeg og alle andre i  

Danmarks Lærerforening og her i kredsen, er 

helt afhængige af jer. Medlemmernes engage-

ment og opbakning er forudsætningen for at vi 

lykkes. 

Mange af jer kender mig udmærket godt efter-

hånden. Jeg arbejder for de løsninger, hvor både 

arbejdsgiver og arbejdstager kan se sig selv i  

øjnene og være tilfredse med de resultater, der 

opnås. Det styrker samarbejdet og det fælles 

ansvar for den vigtige opgave vi har; at bedrive 

verdens bedste danske folkeskole. Vi skal ikke  

tryne en modpart, for efter en sejr skal freden 

vindes, og den fred har KL-toppen  

tilsyneladende slet ikke forstået deres rolle i. 
 

Avanti popolo 

Det er absurd og meget tankevækkende at ople-

ve en modpart, der nærmest reagerer som om 

vi synger den italienske socialistsang ”Avanti  

popolo”, efter vi har fremsat krav om, at vi vil 

have en forhandlet aftale om arbejdstid. 

 

Hvad havde Moderniseringsstyrelsen, KL, Sophie 

Løhde og Michael Ziegler egentlig regnet med? 

Selvfølgelig kæmper vi for en arbejdstidsaftale, 

der understøtter arbejdet som lærer og børne-

haveklasseleder. Det er der ikke nogen revoluti-

on i. Selvfølgelig skal aftalen have en værdi som 

modsvarer andre arbejdstidsaftaler på det 

offentlige område. Det er hverken raketviden-

skab, urimeligt eller noget der burde overraske. 

Men sådan er forhandlinger jo også - og vi fra 

Danmarks Lærerforening er, som lærere nu  

engang foretrækker det, velforberedte! 

2018 vil derfor ikke være mindre hektisk, men 

det helt store spørgsmål er, om det bliver det år, 

hvor vi får skabt det fundament for vores arbej-

de, som eroderede i 2013. Det vil være mit  

ønske for os alle for 2018. 
 

Ros og nyd nu en pause 

Ros kan man ikke få nok af - og ros skal samtlige 

medlemmer af Rødovre Lærerforening have. I 

knokler - hver eneste skoledag året rundt - og  

det nyder Rødovreeleverne godt af. 

Når nu det bliver fredag og de sidste elever har 

sagt god jul og godt nytår til jer, så håber jeg, at 

I nyder stilheden, nyder det I lykkedes med og  

glemmer det I ikke lige nåede. Vi har verdens 

vigtigste arbejde, og vi er med til at understøtte 

kommende generationers bedre muligheder 

end vi selv har haft.  Dén opgave skal vores kom-

mende overenskomst være med til at under-

støtte og det burde være rigelig grund til større 

forhandlingsvilje og respekt fra arbejdsgiverside. 
 

Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår 

 

Anders Liltorp, Formand 



 

Om arbejdsmiljø 
Husker du at registrere din skade? 

Kommer du ud for en skade eller en nær-ved 

ulykke, skal skaden anmeldes. Vi har et fælles 

ansvar for at sikre vores arbejdsmiljø til fælles 

bedste. 

 

Jeg havde lige haft en strålende svømmeunder-

visning i Vestbadet med mine elever. Da vi skulle 

klæde om, gled jeg og slog min fod.   

Tilbage på skolen fortalte jeg om episoden.  

Mine kolleger anbefalede uden tøven, at jeg 

skulle registrere skaden, men også gå til min 

praktiserende læge. 

Med god hjælp fra Arbejdsmiljørepræsentanten, 

fik jeg udfyldt det lokale skema til registrering af 

min skade. Efterfølgende fik jeg en bekræftelse 

på min registrering fra Rødovre Kommune. 

Mit uheld blev gennemgået i vores lokale  

arbejdsmiljøgruppe, hvilket resulterede i, at jeg 

fik et par træsko med gummisåler. 

 

Historien fortæller, at du skal huske at registrere 

din skade i samarbejde med din arbejdsmiljø-

repræsentant - dette gælder ALLE arbejdsska-

der.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en arbejdsskade - gå til lægen 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Anke-

styrelsen som træffer afgørelse i arbejdsskade-

sager har strammet kravene til dokumentation 

for, at der er sket en arbejdsskade, og om man 

har følger af en sådan. Vi anbefaler derfor, at 

man snarest muligt, efter at have været udsat 

for en arbejdsskade, opsøger egen læge. Man 

skal samtidigt sikre sig, at alle skadens følger 

noteres i lægens journal. Arbejdsmarkedets Er-

hvervssikring og Ankestyrelsen vil ofte i sagen 

indhente journaler fra egen læge. 

 
Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en  
arbejdsulykke. Hvis din arbejdsgiver ikke  
anmelder ulykken, er det vigtigt, at I selv gør 
det, da det efterfølgende kan få betydning for 
retten til evt. erstatning. 
 

Sørg for, at Rødovre Lærerforening får en kopi 

af din arbejdsskadeanmeldelse. Herefter sender 

vi sagen til Danmarks Lærerforenings sekretari-

at.  

Den lokale arbejdsmiljøgruppe, forvaltningen og 

MED-systemet er alle opmærksomme på de  

registreringer, som vi laver omkring arbejdsska-

der og nær-ved-ulykker. Alle disse registreringer 

er også med til  at styrke det forebyggende ar-

bejde. 

 

Jens-Halvor Zoffmann 



 

Bagsmækken 

En krammer til kredsen -  

fra introdagen 2017 

Vi har alle stået i situationen—nye elever, 

nye kollegaer. Hvor er kopimaskinen? Hvor-

dan booker jeg bogsystemer? Hvem står for 

gavekassen? Min uddannelse… Undskyld, 

hvad?!  

At starte på en ny arbejdsplads kræver en 

del, og derfor blev jeg særlig glad ved at del-

tage i kredsens introarrangement d. 18. au-

gust. Her blev vi, som nyansatte, bombarde-

ret med praktiske informationer. Men vig-

tigst af alt, gik jeg hjem med følelsen af at 

føle mig velkommen. Som tidligere læreran-

sat i Københavns Kommune har jeg sandet, 

at Rødovre Lærerkreds kan noget helt sær-

ligt. Her er der plads til alle, og jeg tror, det 

er de færreste steder, hvor man kan ringe til 

sin fagforening og være på fornavn med den 

person, som tager telefonen.  

Dette familiære tilhørsforhold kommer ikke 

per automatik, men et godt udgangspunkt er, 

at samtlige medarbejdere på kredsen arran-

gerer og deltager i en bowlingtur.  

Hvor mange lærere kan sige, at de (næsten) 

har slået deres fælles-TR i bowling? Jeg kan! 

Og jeg er ikke i tvivl om, at jeg har valgt den 

helt rigtige kommune at være lærer i! 

Ann-Louise Drægert, Tinderhøj Skole 

 

Ny arbejdsmiljørepræsentant på Tinderhøj Skole 

Pernille Hansen er i lykkelige omstændigheder, derfor er Tom Aas Mortensen valgt som ny 

arbejdsmiljørepræsentant. Vi ønsker Pernille god barsel og Tom god arbejdslyst. 

Vigtige datoer i 2018 

Fredag d. 16. marts:  Generalforsamling i RLF på Rødovre Skole. 

Fredag d. 13. april:  Aktive Lærere på Hendriksholm Skole. 

Tirsdag d. 1. maj:  Vi mødes i Fælledparken. 

Fredag d. 22. juni:  Åbent Hus på kredskontoret. 

 

Kredskontoret ønsker alle medlemmer   

god jul og godt nytår. 
Vi aflytter telefonsvarer og tjekker mails, 

men kører på vågeblus fra 23. december 2017 til og med 2. januar 2018 


