
 

 

Rødovre Lærer foren ings  medlemsblad  

SYTTEN INFO 
Årgang 18 Nr. 2 

”DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED” 

Læs formandens jule– og nytårshilsen på side 3 

Ny strategi på 

vej i RLF 

side 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se billeder fra årets 

brag af en RLF-fest 

side 4 

Høvdingebold på 

Tinderhøj Skole 

side 7 

Hent dit eget 

eksemplar på 

www.kreds17.dk 



 

 

Side 2 SYTTEN INFO 
  

Redaktøren har fået nyt job.  

Den relative ny redaktør for 17Info Mikkel Wiene er 

ikke længere medlem af Rødovre Lærerforening. 

Pr. 1. december fik han nyt job. Hans afløser er pt  

ikke fundet, hvorfor de to tidligere redaktører — 

Anders Liltorp og Niels Abrahamsen — har udarbej-

det dette nummer. 

Mikkel Wiene  

vil især være 

savnet for 

hans nyska-

bende tilgang 

til kommuni-

kationen med 

medlemmerne  

Mikkel Wiene, der var valgt som TR på Islev Skole siden 1. april 

2010 og derfor været medlem af kredsstyrelsen fra samme da-

to, har fået job som viceskoleleder på Brønshøj Skole i  

København. 

Siden august 2012 har Mikkel været redaktør på 17Info. Han 

valgte at ændre 17Infos udseende fra og med indeværende  

skoleår og  skoleårets første udgave var et spændende og  

nyskabende nummer af 17Info - både hvad angår udseende og  

ikke mindst indhold. 

Mikkels afløser er pt ikke udpeget, men vi forventer at kunne 

præsentere vedkommende i begyndelsen af det ny år. 

 

Kredsstyrelsen vil savne Mikkel blandt andet for hans viden og 

intellekt, hans gode analyserende evner samt hans store indsigt i 

kommunikationens vanskelige verden. Især det sidste var af 

uvurderlig betydning under konflikten i foråret, hvor  

Mikkel blandt andet skabte mulighed for hurtig og dynamisk 

kommunikation mellem de aktive medlemmer. 

 

Vi ønsker Mikkel al mulig held og lykke fremover. 

 

 

Anders Liltorp 

Formand for Rødovre Lærerforening 

Mikkel med fanen  

Foto: Stig Schjøtler 



 

 

Side 3 ÅRGANG 18 NR. 2  

Kære medlemmer 

Ord som ”undervisning” og ”aftaler” er i toneangivende kredse 

bandlyst i denne post-reform- og lærerindgrebs-tid. Nu handler 

det om ”læring” og ”ledelsesrum”.  

Jeg kan ikke lade være med at undre mig en hel del. Her gik jeg 

og troede at den gode undervisning var en helt afgørende for-

udsætning for læring, og at aftaler var det bedste redskab til at 

definere ledelsens ret til at lede og fordele. Men der tog jeg så 

fejl - eller gjorde jeg? 

Det kan godt være jeg er optimistisk, men jeg har svært ved at 

se, at reform og lovindgreb (Lov 409) skal ændre på, at vi i fæl-

lesskab mellem kommune og fagforening har opbygget en  

attraktiv arbejdsplads og et stærkt fælles skolevæsen. Det vil 

jeg blive ved med at holde fast i, og så håber jeg den samme  

vilje fortsat er på arbejdsgiverside såvel som politisk side. 

Det fjerner naturligvis ikke de helt berettigede bekymringer og 

frustrationer, der findes blandt mange af os.  

Kan jeg overhovedet levere den kvalitet i undervisningen som 

skal til? Når jeg skal undervise mere og lave mindre af noget 

andet - hvad er det så jeg skal lave mindre af? Kan jeg egentlig 

nå at hente mine børn? Hvordan bliver min løn regnet ud?  

Jeg har ikke svarene. Men jeg ved, at de bedste svar og  

løsninger findes i fællesskab og i aftaler, der sikrer, at vi fortsat 

har en attraktiv arbejdsplads og et stærkt fælles skolevæsen.  

Alternativet er jo ”en ædel kappestrid skolerne imellem”, som 

Bertel Haarder engang udtrykte det i sin vision for den danske 

folkeskole - og det er vel næppe det Rødovre Kommune  

ønsker? 

Jeg kan blive helt stakåndet, når jeg tænker på, hvor mange 

spørgsmål der skal stilles. Men heldigvis er der en god huske-

regel, jeg holder fast i: 

Det er rigtig godt jeg ved, hvad jeg ikke ved.  For så ved jeg 

jo, hvad jeg skal spørge om eller selv finde svar på. 

Mit ønske for det nye år, er at vi her i Rødovre finder løsninger 

på udfordringerne i fællesskab mellem lærere, ledere,  

forvaltning, politikere og Rødovre Lærerforening. 

Rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår til jer alle. 

 

Anders Liltorp 

Formand for Rødovre Lærerforening 

”...Her gik jeg og 

troede at den go-

de undervisning 

var en helt afgø-

rende forudsæt-

ning for læring og 

at aftaler var det 

bedste redskab til 

at definere ledel-

sens ret til at lede 

og fordele. Men 

der tog jeg så fejl 

- eller gjorde jeg?” 

Anders Liltorp 

Formand for Rødovre 

Lærerforening 

Anders Liltorp 

 



 

 

SYTTEN INFO Side  4 

Oktoberfest i november 

Tak til de mange medlemmer, der var med til at  

gøre aftenen særdeles mindeværdig. 

Og endnu en gang til kursusudvalget for det store 

arbejde. Flere er allerede i gang med at gætte på 

 

Billeder fra en fantastisk aften. 

Til stor jubel 

rev formanden 

bar-regningen 

over! 

Formand for  

Rødovre Lærerforening 

Anders Liltorp 

Foto: Stig Schjøtler 



 

 

Side 5 ÅRGANG 18 NR. 2  

Ny RLF-strategi og handleplan på vej 

I kølvandet på forårets konflikt, 

skift i kredsstyrelsen, en ny re-

form af folkeskolen og Lov 409 

er det vigtigt ikke at ty til pa-

nikhandlinger, men at fokusere 

vores kræfter, så alle er godt 

rustet og klar til at handle i den 

kommende tid. 

Vi skal finde de veje, der på ny  

sætter fokus på de gode resul-

tater vi skaber hver dag i arbej-

det -  for alle medlemsgrupper 

- og samtidig skal vi have fokus 

på en større anerkendelse og 

respekt fra omverdenen.  

Sådan noget kommer ikke bare 

af sig selv - og det bliver alt for 

sårbart, hvis der kun er få der 

kender strategien og vejen 

frem. 

Derfor vil Rødovre Lærerfor-

enings forretningsudvalg udar-

bejde en handleplan for perio-

den frem til og lige umiddelbart 

efter vores generalforsamling i 

marts. 

Målet er, at vi efter generalfor-

samlingen kan færdiggøre en 

samlet strategi for Rødovre 

Lærerforening, som hele kreds-

styrelsen har ejerskab til og 

indsigt i. På den måde kan stra-

tegien omsættes til konkret 

handling på alle arbejdspladser 

allerede 1.8.2014. 

Arbejdet med strategien for-

ventes at begynde til kredssty-

relseskonferencen i januar. 

Anders Liltorp 

 

”Vi skal finde de 

veje, der på ny  

sætter fokus på 

de gode resulta-

ter vi skaber hver 

dag i arbejdet -  

for alle medlems-

grupper ” 

Anders Liltorp 

Som i enhver anden professionel organisation  

arbejder Rødovre Lærerforening altid på at styrke  

foreningens virke. 



 

 

SYTTEN INFO Side 6 SYTTEN INFO 

DET STØRSTE VALGARRANGEMENT I  

RØDOVRE  

Hovedorganisationerne i Rødovre Kommune  

- AC, FTF og LO fik sammen med Rødovre Lokal 

Nyt og Rødovre Lokalradio stablet det største valg-

arrangement på banen til kommunalvalget i  

Rødovre Kommune. 

…”Jeg tror det 

skyldes, at vi i 

Rødovre har et 

helt unikt sam-

arbejde og  

formår at gøre 

debatten om 

fagpolitik ren.” 

Anders Liltorp  

”Det er helt unikt. Jeg kender 

ikke til andre steder, hvor det er 

lykkedes at samle alle - fra 

DJØF’ere til 3F’ere - i et tæt 

fagpolitisk samarbejde om kom-

munalvalget.” udtaler Anders  

Liltorp.  

I fem uger op til valget bragte 

Rødovre Lokal Nyt i historier 

og spørgsmål til de politiske 

partier og kandidaterne.  

Spørgsmål og emner var udar-

bejdet i samarbejde med organi-

sationerne. 

”Jeg tror det skyldes, at vi i 

Rødovre har et helt unikt sam-

arbejde og formår at gøre  

debatten om fagpolitik ren.  

Der har ikke været partipoliti-

ske interesser inde i billedet, 

men et klart fokus på at gøre 

kandidaterne bevidste om, at de 

også er politiske arbejdsgivere 

og derfor har rigtig god grund 

til at samarbejde og være i dia-

log med de faglige organisatio-

ner.” og fortsætter ”Det er os, 

der via arbejdet for ordentlige 

arbejdsforhold er med til at  

sikre, at borgerne i Rødovre  

møder engagerede, motiverede 

og kompetente medarbejdere.” 

Over 250 debatlystne borgere 

og medarbejdere mødte op i 

Viften for at stille skarpt på kan-

didaternes meninger og hold-

ninger - også om Rødovre  

Kommune som arbejdsplads. 

”Der er helt klart muligheder 

for at fagbevægelsen kan få en 

ny og mere betydningsfuld rolle 

i den offentlige debat om  

velfærd og i samarbejdet med 

beslutningstagerne” slutter  

Anders Liltorp,  

Niels Abrahamsen 
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9-15 

9-15 

9-15 

9-15 

9-13 

Lønstigning pr. 1. januar 
En af de aftalte stigninger fra lønaftalen ved OK13 var at lønnen 

samt div. løndele primo 2014 stiger med 0,5%. Den bliver udmøn-

tet her med din januarløn. Som konsekvens af stigningen stiger re-

guleringsfaktoren ligeledes med 0,5 %  fra 127,8546 til 128,4900 . 

Husk årets arrangement for aktive lærere 

i Rødovre Lærerforening.  
Fredag d. 17. januar afholder RLF arrangement på Tinderhøj skole 

fra kl. 16.  Teamaet i år er høvdingebold. 

Det er ikke et krav, at deltagere skal være aktive — alle kan være 

med. 

Husk at tilmelde dig på din skole. (se plakaten på side 7 i 17Info.) 

 

KREDSKONTORET ØNSKER ALLE MEDLEMMER EN  

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 14. marts 2014 

på Hendriksholm Skole 
Denne gang afholdes det på en fredag. 

Hvad mon det betyder? :) 


