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Sommerhilsen fra formanden 

Kære medlemmer 

For mit vedkommende er tågen først ved at 

lette nu. OK18 var naturligvis det helt store  

emne, men der er knoklet med mindst lige så 

meget andet både lokalt i Rødovre og centralt i 

Hovedstyrelsen. Jeg er sikker på at alle  

medlemmer  kan nikke genkendende til min 

oplevelse af et virkeligt hektisk skoleår. 

Afgangsprøver, skoleårets planlægning, skema-

er,  afslutning, afrunding, klargøring,  

forberedelse—elevernes og vores egen som-

merferie nærmer sig.  Og godt for det. Vi  

trænger til en velfortjent pause. 

”Minds are like parachutes—they work best 

when open”, Thomas Dewar (6. januar 1864 - 

11. april 1930). Citatet af den skotske  

forretningsmand, giver et humoristisk og sandt  

billede af, hvor vigtigt det er for alle  

medlemmer at have tid og mulighed for tanker 

og nye idéer. Vi har brug for at kunne lade tan-

kerne flyde. Tid er ikke ligefrem noget vi har i 

overflod og alligevel hører jeg gang på gang om 

nye lokale idéer og tiltag: Vilde valgfag, sociale 

indsatser for elever, der har svært ved at gå i 

skole, udvikling af musikfaget med  

to-lærerordning og meget mere. 

Jeg er dybt imponeret og stolt af at repræsen-

tere Rødovre Lærerforenings medlemmer.   

Måske er tiden til, at vi her i Rødovre sikrer alle 

mulighed for at tænke og udvikle? Vi må  

prioritere bedre rum og tid til det. Er det ikke 

snart på tide at genindføre lærerrådenes pæda-

gogiske debat og indflydelse, vende udviklingen 

fra toppen og få medlemmernes faglighed og  

engagement i spil i endnu større grad? 

Med en ”Ny Start”, i samarbejdet med KL  

centralt og et stærkt lokalt samarbejde mellem 

RLF, politikere og forvaltning, må vi kunne finde 

vejen frem. Alle vil folkeskolen det bedste, så 

nu skal jeg og kredsstyrelsen i arbejdstøjet og få 

omsat de fine ord og tanker til noget  

medlemmerne kan mærke i hverdagen. 

Det bliver med garanti ikke en let omgang, men 

jeg er klar. Og jeg ved, jeg kan regne med  

medlemmernes opbakning og engagement. 

Jeg håber alle medlemmer får en dejlig og af-

slappende sommerferie, hvor der er tid til  at 

lade tankerne flyve og samle energi. 

Nyd pausen. Lad arbejdet ligge. Tusind tak for 

jeres fantastiske arbejde og jeres enorme  

opbakning. 

Anders Liltorp, Formand 

 Rødovre Lærerforening  

To gange Anders—Liltorp og Bondo Christensen 
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Demonstration 19. april 2018 

I forbindelse med OK18-forhandlingerne arran-

gerede fagforeningerne, herunder også Rødovre 

Lærerforening, en lokal demonstration foran 

Rødovre Rådhus den 19. april. 

 

Taler, pølse, øl og musik var på plakaten, da  

Rødovres fagforbund organiserede en  

demonstration i forbindelse med OK18-

forhandlingerne.  Fagforeningerne i Rødovre fra 

Akademikerne, FTF og LO inviterede  

medlemmerne og borgerne i Rødovre til  

demonstration. 

 

Blandt talerne var Chefforhandler for  

forhandlingsfælleskabet og formand for  

Danmarks Lærerforening Anders Bondo  

Christensen, Signe Hagel Andersen,  

næstformand i DSR Kreds hovedstaden og 

næstformand for FOA , Mona Striib. Masser af 

kollegaer og borgere kom forbi og stod skulder 

ved skulder for velfærden og for at vise, at vi 

havde et fælles mål om bedre arbejds– og løn-

forhold.   

Budskabet var klart: Vi står skulder ved skulder!  

 

Vejret var i top, der var sørget for underholdning 

i form af musik (DJ Brownish) og der blev  

serveret pølser fra Helges Pølsevogn, og øl  blev 

langet over disken af Viften.  

Anders Bondo Christensen, DLF 

Mona Striib, ny formand for  FOA 

BB 

 Rødovre Lærerforening  
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Kampklar i fraktion 4 

Thorbjørn Hoffmann og Anne Dorthe Barüel  

Det har i den grad været positivt at følge  

optakten til OK 18 og for første gang i mands 

minde se de offentlige ansattes forbund strække 

hånden ud til hinanden i en forståelse af  

nødvendigheden af samarbejde. 

Hvordan kunne man så som pensionist bakke op 

om OK 18?  

 

OK 13 og lockouten, der ekskluderede både et 

lærerhåndværk og et vidensområde, sidder stadig 

og nager i erindringen og minder om, hvor  

håbløst det er at stå alene. 

For os blev det rimeligt enkelt, nemlig at deltage i 

faneborgen ved Forligsinstitutionen  med kreds-

fanen, når der manglede en hånd.  Det blev en 

helt unik oplevelse at blive mødt af et aktivt  

fællesskab derinde, hvor flere og flere forbund 

mødte frem, som ikke tidligere har haft tradition 

for at gå på ” barrikaderne ”. Djøf´ere med t-shirts 

påtrykt ” Pas på mig, jeg er ny i konflikten ”, jord-

mødrene med storken, bibliotekarer med  

hviskende taler, søfyrbødernes stille deltagelse 

med deres gamle fane, kollegaer fra Rødovre og 

alle de andre gode og engagerede mennesker. 

Som dagene skred frem og møderne indenfor  

murene blev længere, er der ikke megen tvivl om, 

at det havde opkvikkende virkning på trætte  

forhandlere, der trængte til at strække benene 

blandt menigmand, at fremmødet var så stort og i 

den sidste periode også døgnet rundt…… hvis de 

ellers kunne få fred for en belejrende og  

anmassende presse. 

Det lunede hver gang et forbund fra det private 

arbejdsmarked sendte hilsener og støtte ligesom 

det gav det energi, da murerne stille op med grill-

stegte pølser. Det huskes forhåbentlig, når der 

bliver brug for det. 

En dommerfuldmægtig tog initiativ til følgende 

udsagn ” Nok er nok!” – og organiserede talekor 

efter talekor med smittende engagement. 

Vi siger tak for lån af fanen 

Gode sommer til alle 

Anne Dorthe og Thorbjørn 

 

 Rødovre Lærerforening  
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Vi har spurgt nogle lærere på Hendriksholm Sko-
le om deres overvejelser op til OK18 afstemnin-
gen. 

 

Jesper ”Doc” Andersen: 

”Angående OK18 afstemningen. 

 
Direkte adspurgt om min holdning til den kommende 
afstemning om OK18, er jeg efter lang tids overvejelse 
kommet frem til at jeg vil stemme blankt. Bare for at 
der ikke skal være nogle misforståelser; jeg har tænkt 
mig bruge min stemmeret, da jeg stadigvæk tror på 
den demokratiske tanke, men vil benytte den til at 
stemme blankt. 

Dette gør jeg ud fra en betragtning om, at denne af-
stemning i mine øjne, nærmere er et middel til politisk 
legitimering end en reel politisk / holdningsmæssig 
stillingtagen. Jeg tror rettere sagt ikke at der vil være 
den store forskel på slutresultatet hvad enten jeg 
stemmer ja eller nej, det er bare et spørgsmål om 
hvordan vi kommer derhen – derfor veksler jeg min 
politiske afmagt til en blank stemmeseddel – et signal 
om at jeg ikke vil spises af med det ringe niveau af  
politisk indflydelse denne afstemning giver mig. 

Jeg har dog på ingen måde tænkt mig at lade dette 
være enden på mit engagement i OK18 – jeg vil bare 
gøre det på en mere deliberativ demokratisk måde – 
fortsat følge med og deltage aktivt i den politiske  
debat om den manglende overenskomst og  
kommissionens arbejde, fortsat opfordre folk til at 
sætte sig ind i de faktorer der har indflydelse på deres 
arbejdsliv og vigtigst af alt fortsætte kampen for at 
opnå de ting vi blev lovet i OK18 men ikke fik”. 

 

Kenneth Gundersen: 

”Jeg stemmer "ja", desværre! Men det handler mest 
om, at opbakningen fra de andre forbund er væk, og 
det virker som om, at omverden også har glemt vores 
kamp for bedre arbejdsvilkår. Vi opnåede muligvis en 
tilfredsstillende lønstigning, men det solgte vi for  
bedre arbejdsvilkår, som var vores førsteprioritet. At 
stemme "ja" nu sikrer en lønstigning uden en sand-
synlighed for at skulle låne penge igen for når alt  
kommer til alt, så har konflikterne lært mig, at min 
arbejdsgiver skider på mine arbejdsforhold og tager 

gerne min løn samtidig. En kommission vil ikke ændre 
på dette, for en ændring er lig med ekstra udgifter til 
kommunerne, og det vil man selvfølgelig ikke betale 
for, for nu er pengene jo sparret! Det eneste vi kan 
ændre på i Rødovre Kommune og måske på Hendriks-
holm skole er at snakke om arbejdsforhold. Lokalafta-
len var bedre end ingenting, men skal vi være helt  
ærlige, så er det bare et lille ubetydeligt plaster på et 
stort, åbent sår. Alt det, der ikke fungerer får lov til at 
fortsætte, imens man søsætter en masse nye  
projekter, men det skyldes efter min mening, at vi ikke 
kun har mistet vores autoritet i samfundet, men nu 
også tilliden fra vores arbejdsgiver og politikerne”. 

 

Sebastian B. Rasmussen: 

”Jeg stemmer med overvejende sandsynlighed nej. 
Jeg har svært ved at stemme ja til en kommission, jeg 
ikke har grund til at have tillid til eller kender sammen-
sætningen af og så forhandler vi reelt ikke med KL, 
men med moderniseringsstyrelsen, så jeg er ikke over-
bevist om, at det nytter noget særligt. 
Jeg tror på en landsdækkende aktion, hvor vi alle  
bliver enige om, at der er et nærmere fastsat antal 
opgaver, vi simpelthen ikke længere udfører, fordi det 
ikke kan lade sig gøre. 
Jeg er træt af, at jeg som professionel ikke anerkendes 
eller regnes for noget - sat lidt på spidsen. Rygsækken 
er simpelthen fuld og for tung!”. 

 

Morten Svensson: 

”Jeg stemmer ja. Jeg stemmer med hjernen og ikke 
hjertet, må jeg sige. Vi får oprigtigt ikke et bedre resul-
tat med nej. Jeg tror på værdien af at være blevet  
enige om noget i forhold til fremtidige forhandlinger. 
Hvis dette konfliktfyldte forhold fortsætter kommer vi 
aldrig nogen vegne. 
Jeg siger ikke, at vi får en god aftale om 3 år, men 
chancen vil unægtelig være større, tror jeg, end hvis 
dette forløb slutter med stor konflikt”. 

BB 

 

OK18 — Hvad var stemningen? 

 Rødovre Lærerforening  
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OK18 Ekstraordinær kongres i Øksnehallen 
 

Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsam-
ling i DLF i Øksnehallen d.  7 juni 2018 efter afgø-
relsen af afstemningen i forbindelse med OK18 
forliget. Her talte nogle af hovedpersonerne  om-
kring det fremadrettede arbejde, som skal indle-
des inden længe. Det følgende er en generel sam-
menfatning af kongressens indhold. 

 

Anders Bondo Christensen: 

Det er vigtigt at understøtte arbejdet som ligger i 
kommissionen. Vi skal ud af den fastlåste proces 
der har kvalt forhandlingerne – arbejdet er allere-
de begyndt og lokale aftaler vil bane vej for en 
enstemmig forståelse af lærernes arbejde.  

Vi skal være klædt på til det arbejde der kommer, 
og det kræver en aktiv deltagelse fra kredsene. 

KL har sendt et stærkt signal om at ville det sam-
arbejde, der ligger i ”Ny start” (nyt samarbejde - 
ikke ny skole). Vi anerkender de frustrationer, den 
skuffelse og den skepticisme der er i forhold til  
aftalen. 

Vi starter ikke på bar bund! Vi er klar til, i samar-
bejde med kommissionen og KL, at finde en løs-
ning på vores faglige fremtid. 

DLF skal støtte det lokale arbejde med ressourcer 
i form af personale til rådgivning og sparring. 

KL – Thomas Gyldal Petersen, formand for KLs 
Børne- og undervisningsudvalg: 

 

Han kvitterer for det forpligtende arbejde i samar-
bejde med DLF.  

Arbejdspladsen skal være attraktiv og kunne leve-
re en kvalitetsbaseret undervisning. Samarbejdet 
skal række langt og bredt gennem dialog om tiltag 
og ideer for at styrke tilliden mellem KL og DLF. 

”Vi kan ikke undvære skolen”. Vigtigheden af sko-
len kan ikke diskuteres.  

Han understreger, at dialogen skal være det bæ-
rende element. 

 

 

Per B. Christensen, kommissionsformand: 

Han påtog sig opgaven på trods af mange advars-
ler, men han tog kun opgaven fordi KL og DLF ud-
trykker stort ønske om at lykkes med denne afta-
le. 

Som medlem af lærerforeningen, har han store 
ambitioner for folkeskolen, så skolen forbliver 
den kulturbærende institution og grundpille for 
uddannelsesvæsnet i Danmark, som den skal væ-
re. 

Mange skyder på ham for at være i lommen hos 
henholdsvis KL og DLF. Han er optaget af en ting:  

Hvordan skaber vi de forudsætninger, der er 
grundlaget for en bedre skole, med fokus på ar-
bejdstidsregler, kvalitet i uddannelsen og en god 
start på lærerlivet.  

 

Ydermere blev der pointeret, at relationen lokalt 
mellem ledelsen og TR skal danne nye rammer til 
at løfte samarbejdet på den enkelte skole. 

BB 

OK18 — Ekstraordinær Kongres 

 Rødovre Lærerforening  
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Ny aftale er på plads 

Endnu en aftale på plads i Rødovre. Det er en 
aftale om intern undervisning af kollegaer.  
 
"Der har i længere tid været talt om, hvilke  
rammer og vilkår, der skulle gælde, når kollegaer 
underviser andre kollegaer eller fx er med til at 
udarbejde rapporter, så det er rigtig glædeligt, at 
aftalen nu er på plads.", udtaler Anders Liltorp 
formand for Rødovre Lærerforening. 

Aftalen er helt i tråd med, at Rødovre Kommune 
og Rødovre Lærerforening er enige om den store 
værdi, der er i at vi bruger de mange  
kompetencer vores medlemmer har — også når 
det gælder områder, vi måske ellers også køber 
os til udenbys. 

"Det understøtter faktisk det syn på lærere og 
børnehaveklasseledere, der er gældende og som 
respekterer den viden, vi har i Rødovre og de 
mange dygtige folk, der er ansat." 
slutter Anders Liltorp. 

BB 

 

 

 

 

 

 

 

 Du kan scanne koden og se aftalen. 

 Rødovre Lærerforening  



 8 

Information til nye medlemmer 

Velkommen til Rødovre Lærerforening 

Der er nogle særlige ting, som du bør være orienteret omkring som nyansat i kommunen.  Først og frem-
mest er det vigtigt, at du får talt med din tillidsrepræsentant. Det er tillidsrepræsentantens opgave at va-
retage dine og de øvrige medlemmers interesser overfor ledelsen på din arbejdsplads samt formidle og 
udøve Danmarks Lærerforenings politik. 

Herunder er der en QR-kode, som henviser dig til DLF’s liste over,  hvad du skal være opmærksom på som 
nyansat  i folkeskolen. Det er emner som: 

Løn 
Har du haft mere undervisning (Husk ”Det udvidede undervisningsbegreb”) i løbet af året end der fremgår 
af din opgaveoversigt, skal du huske at aflevere opgørelsen til din leder. Tjek med din TR om du har fået 
den rigtige løn og de tillæg, som du er berettiget til. 

Medlemsweekend 
Vi ses på Frederiksdal lørdag d. 22/9 - søndag d. 23/9. 

Sygdom 
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 dage. Læs mere her. 
 

Ferie 
Som nyansat kan du stå i den situation, hvor du ikke har optjent ferie og skal derfor søge om feriedagpen-
ge hos www.dlfa.dk. 

 
Lokalaftalen, som sætter bedre rammer for arbejdet under Lov 409. 

Ved at scanne koden kan du finde Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforenings professionsaftale. 

 

 

 

 

 

 

 Rødovre Lærerforening  



 9 

www.kreds17.dk Rødovre Lærerforening Årgang 21 Nr. 3 

 

Åbent 

RLF`s medlemmer inviteres: 

Fredag d. 22. juni 2018,  

kl. 14.00 til 18.00  

på kredskontoret,  

Tæbyvej 5c 

Kom og ønsk god  

sommerferie! 
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Rødovre Lærerforening  
DLF-Kreds 17  

Tæbyvj 5c 2610 Rødovre  
Tlf: 36 70 55 17  
Mail:017@dlf.org  
www.kreds17.dk  

Åbningstider:  
Mandag: 9-15  
Tirsdag: 9-15  
Onsdag: 9-15  
Torsdag: 9-15  
Fredag: 9-13  

Redaktør på SyttenInfo: Bruno C. Barbalho 

Kort nyt og vigtige datoer 

Åbent hus 

22. juni kl. 14-18 

Introdag for nye medlemmer 

24. august kl. 14 

Drømmeskolen 

27. september kl 19 — FUR Glostrup 

Medlemsweekend 

22.-23. september — Fr. dal 

DLF-kongres 

30. oktober—1. november — Tivoli Congrescenter 

Aktive lærere 

16. november kl. 16 — Hendriksholm Skole 

Bagsmækken 


