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Medlemsweekend 
Der blev afholdt medlemsweekend d. 10-11. september. 100 medlemmer af 
Rødovre Lærerforening mødte op på Sinatur Hotel Frederiksdal lørdag morgen 
til et program spækket med indhold. Fra morgenstunden havde vi besøg af Re-
gitze Flannov forkvinde for undervisningsudvalget 
i DLF. Regitze fortalte om strategien for vores 

samar-
bejde og 
hvordan 
lærernes 
fagpro-

På vej fra Kredsen 

• Fredag d. 11. novem-
ber kl. 15-17 er der Fæl-
les Faglig Klub.  
Emnet er alt det, der 
betyder noget i dit ar-
bejdsliv og er en forlø-
ber for kravopstillingen 
til OK24.  Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen, 
det bliver under hygge-
lige rammer. Mere in-
formation på vej. 

• Løntjek i uge 46 og 47. 
Der er mulighed for at 
få tjekket og gennemgå-
et sin lønseddel. Det 
foregår på de enkelte 
skoler med din TR. 

Lønstigning  

• Bemærk. Lønnen på 
din nye lønseddel er ste-
get med 2,55%. Pr. 1. 
oktober. Det er en del af 
den aftale, der blev ind-
gået af din fagforening 
ved overenskomstfor-
handlingerne i 2021.  I 
praksis betyder det, at 
man ved en månedsløn 
på kr. 32.000,- stiger 
man kr. 816,- pr måned, 
og er ens løn på kr. 
36.000,- så stiger man 
kr. 918,- pr måned.  

 

Formiddagsprogrammet blev afsluttet med et op-
læg fra Kreds17, som formand og næstformand 
stod for. Her var fokus på kredsens arbejde på det 
lokale plan. Der var god energi, debatter og 
spørgsmål undervejs i formiddagens program. 

Efter en skøn frokost var der besøg af foredrags-
holder Torben Wiese, under overskriften er ”Er 
du yder eller nyder”. Torben kom vidt omkring i 
sit foredrag,  der var højt humør og stor inddra-
gelse af os alle. Det er stadig uafklaret om vi er 
ydere eller nydere. 

Vejret på dagen var fantastisk og det var skønt, for eftermiddagen sluttede 
med kanosejlads og vandpjaskeri. 

Vi sluttede dagen af med middag, dans og dejligt socialt samvær med kollega-
er fra Rødovre. Søndag morgen tog en flok trætte, men glade lærere afsted fra 
Frederiksdal. Tak til kursusudvalget for en fantastisk medlemsweekend. 



 

Introdag  
Introdag for nye medlemmer blev 
afholdt fredag d. 23. september. 

Efter det kommunale arrangement på 
TekX, mødte 10 forventningsfulde nye 
medlemmer op på kredskontoret. Her 
blev de taget imod af kredsstyrelsen 
og introduceret for Rødovre Lærer-
forenings arbejde for medlemmerne. 

Programmet fortsatte på DLF’s hovedkon-
tor på Vandkunsten, hvor der blev rund-
vist og debatteret livligt efter et oplæg fra 
Anders Liltorp.  
Efter en fin middag sluttede dagen af med 
socialt samvær og hardcore konkurrence i 
petanque. Vi havde en skøn dag med vo-
res nye kollegaer fra de forskellige skoler. 

Lærerens dag 5. oktober 
På FN’s internationale ”Lærerens Dag” blev 
der delt flødeboller ud til alle medlemmer-
ne på Rødovre Skolers lærerværelser. 

Vi håber alle medlemmer nød både dagen 
og flødebollerne. 
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Kryds og tværs 

Præmien er denne gang forhøjet 

(da vi desværre ingen løsnings-

forslag modtog til kryds og tvær-

sen sidst). 

Denne gang er der: 

• gavekort til en biograftur 

for to personer inklusiv 

sodavand og popcorn, 

• flødeboller til lærerværel-

set, hos den heldige vin-

der.   

Udfyld din kryds og tværs, skriv 

navn på og aflever dit svar til din 

TR senest mandag d. 14 novem-

ber. 

Er du pensionist, så skal du selv 

sørge for at bringe dit svar til 

kredskontoret senest d. 14. no-

vember. 

Der bliver trukket lod blandt de 

indkomne besvarelser på KS-

mødet tirsdag d. 15. november. 

Den heldige vinder vil få præmi-

en udleveret  af sin TR hurtigst 

muligt efter KS-mødet, hvis vin-

deren er pensionist, så kommer 

der besked fra kredskontoret, 

hvor præmien også kan afhentes. 

Kryds og tværs 


