
På Frederiksdal fik RLF lejlig-

hed til at få bedre indsigt i vo-

res medlemmers synspunkter 

og ønsker på en række områ-

der. Ved hjælp af  den kendte 

og elskede Kahoot røg der atten 

spørgsmål af  sted, som man 

kunne sidde og tænke lidt over. 

Der var lige i underkanten af  

hundrede deltagere, så vi re-

præsenterede cirka en fjerdel 

af  foreningens medlemmer. 

Absolut en repræsentativ an-

del 

Hvad lærte vi så? 

Vi lærte, at det største ønske 

til overenskomstforhandlin-

gerne i ´18 er et fast forhold 

mellem undervisning og forbe-

redelse. Det viste sig også, at 

en stor del af  os er villige til at 

tage en konflikt ved OK18, 

hvis vi ikke kan komme igen-

nem med vores krav.  

Vi fandt ud af, at Faglig klub 

fortsat har indflydelse på sko-

lerne, og at den også fungerer 

som et bindeled i hele forenin-

gen, selvom der måske går top-

down i den indimellem. 

Vi kunne desværre også kon-

statere, at halvdelen af  os hele 

tiden er bagud i større eller 

mindre grad. Kun omkring 10 

% føler god sammenhæng mel-

lem tid og opgaver. Over 40 % 

har ikke haft dialog om opgave-

oversigten med deres leder, og 

det afhjælper ikke problemstil-

lingen.  

Det skal også nævnes, at rig-

tigt mange ikke vil bruge en 

tjeneste som Uber, og det er 

den samlede fagbevægelse gla-

de for! 

Bed din TR om præsentere den 

samlede undersøgelse på Fag-

lig klub. 

Et dyk i medlemsdybet 
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”De (…)har 

præcis samme 

krav og ret til 

vores faglige 

fællesskab i 

Danmarks 

Lærerforening 

som alle andre” 

Mindre lønstigning 

Hvad skal vi med skolen? 

Tirsdag løb vores arrangement 

i Viften af  stablen. Der var 120 

fremmødte i salen, så der var 

pænt besøg.   

Som bekendt var der blot tale 

om et kick-off  til den debat, der 

gerne skal i gang på skolerne, 

hvis man synes, at skolens ud-

vikling, som den tegner sig lige 

nu, ikke er optimal.  

Det kan RLF ikke afgøre på 

vegne af  medlemmerne, 

men vi har i hvert fald linet 

op til, at for eksempel vær-

dien, af  den pædagogiske 

linje, der bliver lagt med 

målstyret undervisning, kan 

diskuteres åbent med besty-

relse og ledelse.   

Vi håber, I bakker op. Der 

kommer ikke nogen og gør 

det for os 

ca. 415,- pr. måned ekskl. 

pension.   

Det efterlader en enkelt 

stigning i denne overens-

komstperiode, og den ind-

træder 1/10 - 2017 

Lønnen er steget med ca. 

0,86% pr. 1/10. Det er i om-

egnen af  300,- ekskl. pensi-

onsbidrag om måneden 

Pr. 1/1  stiger lønnen igen. 

Denne stigning er på ca. 1,17 

% og betyder en stigning på 

På baggrund af  et indslag på 

TV2 Lorry (indlejret her), 

har et medlem, der er ansat 

via Teach First henvendt sig 

med velkomne og kritiske  

spørgsmål. 

Medlemmet følte, at DLF ik-

ke talte hans sag, at han var 

en slags andenrangsmedlem  

af  foreningen. Det fik for-
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manden til tasterne, for det 

er absolut ikke tilfældet, og 

vi har aldrig givet udtryk for 

andet. Det betyder selvfølge-

lig ikke, at vi ikke har menin-

ger om  Teach First, og de 

forhold  vores kolleger  ar-

bejder med. Læs Anders Lil-

torps indlæg i Folkeskolen: 

Ret og vrang på Teach First  

http://www.folkeskolen.dk/593856/dlf-politiker-teach-first-laerere-har-ogsaa-ret-til-fagligt-faellesskab
http://www.folkeskolen.dk/593817/ret-og-vrang-paa-teach-first


Tinderhøj Time! 
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Hvem der blev den bedste kanoduo eller –trio på Frederiksdal forta-

ber sig i glemslen. Nu kan vi til gengæld få afgjort, hvem der regerer 

på volleybanen. Tinderhøj påtager sig værtsrollen for dette års 

”Aktive lærere” 



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 
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Aktive lærere 

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

Volley 

Skiftesporet 

Ny TR. Rune Quist afløser Sascha Offenberg, der har fået nyt arbejde 

Er du OK? - løntjekkampagne 

Uge 44-46. Også hos dig. Se mere på hjemmeside og facebook 

Generalforsamling i Rødovre Lærerforening 

NY DATO: Fredag d. 24/3  2017 

Næste lønstigning 

Pr. 1/10 2016. Udgør 0,86 %. Den aftalte stigning på 1 % reguleres ned 

af  det såkaldte privatlønsværn. Tjek de nye satser her. 

http://kreds17.dk/
http://www.erduok.dk/
https://www.facebook.com/erduok/
http://kreds17.dk/arbejdsliv/loen

