
 

 

17-info er tilbage 
 
Kære medlemmer i RLF, det er med stor fanfare og 
trompeteren, at vi kan meddele, 17-info er tilbage. ”Vi byder 
velkommen til den nye redaktør Per Terry, der til dagligt har 
sin gang som TR på Rødovre Skole.” udtaler Anders Liltorp, 
formand for Rødovre Lærerforening 
17-info vil udkomme fem gange i løbet af året, hvoraf to 
udgaver er særnumre, der omhandler generalforsamlingen i 
september og i marts.  
Udseendet på ”det nye” 17-info bliver knap så fancy som da den 
tidligere legende af en redaktør (Bruno, Hendriksholm) stod 
for det, men indholdet bliver der dog ikke slækket på. Målet 
med det nye 17-info er, at man skal kunne være færdig med at 
læse nyhedsbrevet, på cirka den tid, det tager at spise sine fire 
halve med makrel i spisefrikvarteret. 

 
Velkommen retur 

 
Som overskriften antyder, er vi tilbage efter en forhåbentlig 
god sommerferie for de flestes vedkommende. 
Da skolerne kort inden sommerferien afholdte deres respektive 
sommerferiefrokoster, var det med håb om, at vi efter 
sommerferien kunne komme tilbage til en helt normal skole 
uden Corona. Meeeen, i mellemtiden vandt Delta-varianten 
indpas….  Vi må således endnu engang væbne os med et my 
mere tålmodighed. Vi kan i det mindste glæde os over, at 
restriktionerne er lempet betragteligt og, at vi igen kan drive 
nogenlunde normal skole. 
 
Kort inden sommerferien afholdte RLF ”Åbent hus ”-
arrangement oppe ved Terminalen, og til trods for varmt og 
tørt vejr, endte det for nogles vedkommende i en glad og 
’halvvåd’ aften i festligt lag. Det var en stor succes, og i 
Kredsstyrelsen håber vi at kunne gentage succesen i en eller 
anden form i indeværende skoleår. Forhåbentlig kan vi byde 
velkommen til endnu flere medlemmer næste gang. 
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Det med småt: 

 

17-info udgaver i skoleåret 21/22: 
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Generalforsamling . D 23 september. 

Som skrevet i ’velkommen retur’ 
afsnittet er Corona langt fra væk, 
men det er til gengæld mange af 
restriktionerne.  

Det betyder vi i år må invitere til en 
fysisk generalforsamling som vi 
kender den. 

Vi beder jer derfor om at sætte x i 
kalenderen torsdag d. 23. september 
kl. 16.30.  

Der vil være mad, kage, øl og vand til 
den helt store guldmedalje, så tag 
din makker i hånden og meld jer til. 
Seneste tilmelding er d. 17. 
september, og kan gøres  direkte til 
kredsen eller ved din lokale TR. 

Mere info om generalforsamlingen 
følger. 
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Det med småt: 

 

Bodil Kornbek takkede i foråret 21’ af efter 
mange års tro tjeneste: 

Da Bodil takkede af og søgte nye udfordrin-
ger, efterlod det en tom næstformandspost 
samt en sagsbehandlingsdel. 

Det medførte nogle ændringer og kredssty-
relsen ser pt. således ud: 

Anders Liltorp*: Formand 

Jens-Halvor Zoffman*: Næstformand og 
FTR. 

Maria Liltorp: TR Tinderhøj og sagsbehand-
ler. 

Carsten Eriksen: TR Nyager Skole og med-
lem af BKF skole– og FællesMED. 

Per Terry: TR Rødovre Skole og kommuni-
kationsansvarlig. 

Mads Troelsø*: TR Skovmoseskolen og 
ansvarlig for kursus– og skolepædagogisk 
udvalg. 

Birte Dalsgaard*: TR Valhøj Skole. 

Kenneth Gundersen: TR Hendriksholm 
Skole. 

Marie Würtzen: TR Islev Skole. 

Niels Abrahamsen*: Kasserer i RLF. 

 

* med i RLF’s forretningsudvalg. 

Første skoleår med A-20 
 

Før sommerferien fik alle skolelederne samt tillidsvalgte 
pludselig travlt. Det lykkedes RLF og forvaltningen at blive 
enige om en ny lokalaftale. Det var en glædelig nyhed, men det 
sendte samtidig TR’erne og skoleledelserne på hårdt arbejde. 
Flere af skolerne var således gået lidt i ’venteposition’, så man 
kunne bruge indholdet i den nye lokalaftale til skoleplanen.  
Da vi endelig kunne komme ordentligt i gang med skoleplanen, 
var tidshorisonten for processen noget kortere, end hvad den 
påtænkes at være fremadrettet. Det var nyt for alle parter, og 
der er helt sikkert plads til forbedring rundt omkring på 
skolerne. Med væsentlig mere tid på lommen vil vi gøre vores 
for, at processen bliver bedre og mere gennemsigtig, end hvad 
tilfældet var i år.  
Allerede i december går evalueringen af nuværende skoleplan i 
gang, og her er det vigtigt, at I som medlemmer hjælper med at 
klæde jeres lokale TR på. Hvis der løbende opstår spørgsmål 
og/eller gode ideer, så sørg for at få skrevet det ned, så 
eventuelle guldkorn ikke går tabt. På den måde kan vi bruge 
vores faglige klubber til at have en god dialog og sammen gøre 
vores ypperste for, at vores stemme bliver hørt. 
 

Introdag for nye i RLF 
 
Fredag d. 20 august afholdte vi dette års introdag for alle 
nytilkomne medlemmer i RLF.  
Det blev en noget decimeret en af slagsen, da der kun var tre 
tilmeldte. Det er langt fra de ca. 20, der plejer at deltage, så vi 
er i gang med at finde ud af, om dagen lå ’for tidligt’ på året, om 
invitationen kom for sent ud, eller noget helt tredje.  
For ikke at fråse med midlerne undlod de fleste TR’er at deltage 
i hele arrangementet, men alle TR’er var på kredskontoret ved 
velkomsten og fik sagt pænt velkommen. 
De deltagende medlemmer gav udtryk for, at det havde været 
et virkelig godt og hyggeligt arrangement. 


