
 

 

Glædelig jul 
 
Kære kollegaer og medlemmer. 
Det er heldigvis ikke kun COVID-19, der er over os, for lige om 
lidt kommer julen buldrende, og forhåbentlig vil den få os til at få 
fremmedord som Omikron og Delta lidt på afstand. I den 
forbindelse tør vi godt hoppe direkte op på trin fire på ”The 
ladder of inference”* og antage, at den kommer på et 
kærkomment tidspunkt for de fleste af os. 
I august var det Delta-varianten, der bød os op til dans, og i 
mellemtiden har Omikron nu meldt sin uindbudte ankomst.  
Vi er ved at være inde i en dårlig stime, hvad angår timingen på 
nyhedsbreve og lanceringen af nye COVID-19-varianter… Hvis 
det er kutymen, bør vi selvfølgelig tage vores strategi op til 
overvejelse ☺ 
Spøg til side - byder vi hjemsendelsen d. 15. december 
velkommen, og vi håber, det kan være med til, at vi alle kan 
holde jul í fred og ro med vores kære. 
 

Medlemskurser 
 
I start december landede invitationerne til forårets 
medlemskurser i postkassen.  
Det løber af stablen d. 12.-13. marts (Gl. Avernæs), 19.-20. marts 
og 26.-27. marts (Skarrildhus). 
Programmet vil om lørdagen bl.a. byde på oplæg af Lene 
Tanggaard om ”professionel dømmekraft”, og derudover vil der 
være mulighed for at deltage i debat om A20 og andre 
fagpolitiske emner, som nogle af hovedstyrelsesmedlemmerne vil 
facilitere. 
Om søndagen vil fokus være på inklusion. Her vil Janne 
Hedegaard styre slagets gang. 
Til syvende og sidst vil der selvfølgelig også være plads til en 
masse hygge med ligesindede fra hele landet. 
Hvis det lyder som noget for dig og dine kollegaer, kan du ansøge 
om at deltage ved at klikke ind på dlf.org og vælge arrangementer 
oppe i toppen. Hvis du er tvivl, kan du hive fat i din lokale 
tillidsrepræsentant. 

Dec. 2021— af Per Terry     www.kreds17.dk 
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Det med småt: 

*The ladder of inference 
(konklusionsstigen) er et værktøj der 
bruges til at illustrere den proces der 
foregår, når vi behandler data/input. 

 

 

Idéer, forslag, ris og ros: 

Har du et spændende indspark til 17-
info, ris, ros eller noget helt fjerde, er 
du velkommen til at kontakte Per 
Terry på følgende mail:  

perterry.tr@gmail.com 

 

Næste udgave af 17-info er et 
særnummer til Generalforsamlingen 
der ligger 18. marts. Sæt allerede 
kryds i kalenderen nu. 



 

 

RØDOVRE LÆRERFORENING 

Samarbejde 
 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 indgik 
DLF og KL en aftale, der gik under navnet ”Ny 
Start”. I korte træk blev man enige om, at 
samarbejde om at skabe et fælles sprog om 
folkeskolen, samt få et fælles billede af, hvad en 
god skole indebærer. 
 
Lokalt i Rødovre er vi stolte over, at samarbejdet 
med forvaltningen vokser på et efterhånden solidt 
fundament. Der er således lagt energi og kræfter i, 
at skabe en fælles forståelse om, hvad vi gerne vil 
med skolerne i Rødovre. Senest har det udmøntet 
sig i fælles skolebesøg, hvor Anders Liltorp og Jens
-Halvor Zoffmann sammen med faglig leder Lene 
Mortensen og skolechef Tina Marker har været på 
besøg på alle skolerne. Til møderne sætter TR, 
skoleleder og ofte AMR selv dagsordenen med 
udgangspunkt i arbejdet med skoleplanerne, 
skoleudviklingen og samarbejdet på skolerne. 
Møderne giver indblik og kvalitativ viden om 
nogle af de ting der fungerer, samt få en fælles 
forståelse af de udfordringer vi også står med.  
 
Når kreds og forvaltning ikke har sin daglige gang 
på gulvet, kan det godt være svært at få øje på de 
ting, der faktisk fylder i praksis. Derfor ser 
parterne møderne som en vigtig fællesnævner og 
forudsætning for det arbejde, der foregår ”bag 
kulissen”. 
”Når vi gør så meget ud af alt det, der foregår ”bag 
kulissen”, så er det for - både på kort og langt sigt 
- at medlemmerne oplever forbedringer i arbejdet 
og en oplevelse af indflydelse på skoleudviklingen 
og prioriteringen af de resurser, der er.”, fortæller 
Anders Liltorp. 
Det er selvfølgelig ikke en proces, der kommer i 
mål over natten, men faktum er, at vi har et 
konstruktivt samtalerum. Det ser RLF alt andet 
lige som en nødvendig platform, hvis vi skal skabe 
en bedre skole sammen (nu landede vi igen på trin 
4 på ”The ladder of inference” ☺). 

Næste års skoleplan 
 
I sommers blev der på de fleste skoler rundt om i 
kommunen lagt sidste hånd på skoleplanerne. 
Sidste år var skoleplanen et ”nyt fænomen” for de 
fleste TR’er og skoleledere. I den forbindelse er vi 
ikke i tvivl om, at der er nogle områder på de 
forskellige skoler, der godt kan optimeres, når vi 
skal i gang med procesessen igen.  
En af forudsætningerne for at lave en god 
skoleplan er at vide, hvordan rammen ser ud. Det 
er ikke nogen hemmelighed, at vi samtidig med at 
skulle lave skoleplaner sidste år, også var lidt i 
venteposition i forhold til at lokalaftalen skulle 
indgås. I år har vi heldigvis rammerne på plads i 
god tid, da vores lokalaftale er på plads. RLF 
forventer, at det vil være med til at fordre en 
proces på skolerne, hvor medlemmerne i langt 
større grad oplever ejerskab til de kommende 
skoleplaner. 
 
Status er, at vi rundt om på skolerne så småt er 
gået i gang med at evaluere skoleplanerne, og i 
løbet af foråret skal der debatteres og justeres på 
næste års skoleplaner. 
 
Processen var ny - for alle. Nu har vi været 
igennem det, og fornemmelsen er, at alle parter 
har draget sig en masse gode erfaringer. Disse 
glæder vi os til forhåbentlig at kunne bruge, når vi 
sammen skal udarbejde næste års skoleplaner. 
 
Som inspiration kan du se ”Dialog om 
skoleudvikling” fra DLF og KL her. 
 

https://www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/samarbejde-og-social-kapital/dialog-om-skoleudvikling

