
Sæt x i kalenderen  

 12. august  

Pensionistarrangement 

 10. 11. september,                
Medlemsweekend, 
invitation er på vej, 
spørg kursusudvalgs-
repræsentanten. 

 23. september  

Introdag for nye 
medlemmer.  

 17. marts 2023 

Generalforsamling med 
bingo. 

Sygdom i ferie  

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

Læs mere her:  

”Syg før eller under din 
ferie 

 

Formandshilsen 
 
Så nærmer sommerferien sig. Og… sikken et skoleår. Igen, igen. 

Knap var Covid-19 på retræten før Rusland invaderede Ukraine og 

flygtninge kom hertil – også til Rødovre. Jeg får stadig den 

overvældende følelse af stolthed over hvordan, I medlemmer viser 

hvilket råstof, vores profession er gjort af: Det kan godt være, det er 

hårdt, men intet slår os ud af kurs. Vi bliver ved. Vi klarer os gennem 

Covid-19, og selvom vi egentlig ikke har flere kræfter, så finder vi 

dem, for flygtningebørnene skal have den bedste undervisning. Sådan 

er vi bare, og jeg ved, der er respekt om os og vores arbejde hele vejen 

rundt. 

Men, der er også et stort MEN. Som 

om ovenstående ikke var nok, så er 

der nu indgået en aftale mellem 

Regeringen og KL om kommunernes 

økonomi for 2023, der – uanset 

hvordan regnestykkerne 

sammensættes - betyder et voldsomt 

pres på økonomien. Godt nok er der 

afsat 1,4 mia. til det stigende antal 

børn og ældre, men samtidig er blandt andet kommunernes udgifter 

til det specialiserede socialområde steget med 900 mio. kr. Og lige 

som alle andre, oplever Rødovre Kommune jo også konsekvensen af 

stigende priser på stort set alt. Så, desværre kræver det jo ikke 

matematik på linjefagsniveau at regne ud, at pengene ikke passer. 

Så kære medlemmer. Det bliver igen et travlt efterår. Jeg kan så 

afsløre, at budgetarbejdet har været i gang meget længe, og der er – 

uagtet de mørke skyer – et godt samarbejde mellem politikere, kreds, 

forvaltning, skoleledere og tillidsrepræsentanter. Så, mon ikke det 

målrettede og konstruktive arbejde for medlemmerne og for 

folkeskolen i Rødovre vil give et resultat, vi trods alt kan stå inde for? 

I skal vide, at det er det, der er mit og kredsstyrelsens fokus. Vi er 

godt forberedte og klar på at tage fat. 

www.kreds17.dk 

RØDOVRE LÆRERFORENING 

NYHEDSBREV 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie


 

RØDOVRE LÆRERFORENING 

Ferie  

Som nyansat kan du stå i den 

situation, hvor du ikke har 

optjent ferie og skal derfor 

søge om feriedagpenge hos 

lærernes a-kasse, søg flere 

oplysninger på. 

laka.dk  

Opgørelse af arbejdstiden  

Arbejdstidsreglerne 

fastlægger, at arbejdstiden 

skal opgøres. Det er ledelsens 

ansvar at have været løbende 

opmærksom på lærernes 

præsterede arbejdstid.  

Opgørelsen af den præsterede 

arbejdstid er en af de 

værnsregler, der følger af 

arbejdstidsreglerne. 

Beskyttelsen ligger i, at bliver 

arbejdstiden opgjort, er der 

skabt sikkerhed for, at lærere 

m. fl. får løn for de 

arbejdstimer, læreren har 

præsteret, herunder om den 

præsterede arbejdstid har 

oversteget arbejdstiden for 

perioden og derfor skal 

godtgøres via 

fleksiblitetstillæg.  

 

Inklusionen i folkeskolen er stadig en af de helt store knuder. I 

hverdagen oplever vi desværre flere og flere udadreagerende 

elever.  I Rødovre Lærerforening arbejder vi derfor med forskellige 

bud på, hvordan denne opgave kan løses. Det kunne blandt andet 

være to-lærer ordning og hurtig hjælp i klasserne til gavn for 

eleverne Vi er meget bevidste om, at presset på den enkelte lærer 

er stort. Politikere, forvaltningen og vi som jeres repræsentanter, 

er klar over denne problemstilling. I Danmarks lærerforening og 

Rødovre Lærerforening arbejder vi konstant på at finde løsninger 

for et godt og sikkert arbejdsliv.  

Jeg synes selv, det har været et meget travlt skoleår, men jeg ved 

samtidig også, at selvom mine timer er alt for mange og lange, så 

er det jer medlemmer, der fortjener den absolutte største ros og 

anerkendelse. Det er jer, der står med eleverne hver dag. Det er 

jer, der samler dem op når de er kede af det og har brug for støtte. 

Det er jer, der tænder små lys i øjnene, når noget bare lykkes og 

har brugt oceaner af tid og kræfter sammen med eleverne for at 

nå dertil. Det er det bedste job i verden, og selvom meget kan gøre 

en lærer helt høj af glæde, ved jeg også, at man kan blive 

fuldstændig drænet. 

Så, husk nu hvad jeg altid skriver til jer her op til sommerferien: 

Lad arbejdet blive på arbejdet og hold fri! Brug tiden på dig selv, 

på dine nærmeste, på dine børn, på ingenting, på de bøger du 

aldrig fik læst, den serie du aldrig fik set, på at sove længe, spise 

sent, løbeture, gåture eller bare dase, bade og slikke sol. Brug 

tiden på det, der giver dig energi og lader dig op. Du har fortjent 

det. 

Rigtig god sommer til jer alle. 

Anders Liltorp, formand 

  

 

 

https://laka.dk/

