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Formanden skriver: 
 

Velkommen til et nyt skoleår 
Af Marianne Toftgaard,  
Formand for Rudersdalkredsen 

Vi begyndte dette skoleår 
med en ny lokalaftale. En af 
de nye ting i aftalen er, at der 
kommer vejledende timetal på 
opgaverne. 
 
Det lykkedes ikke ved den store 
OK-18-forhandling at indgå en 
arbejdstidsaftale, men vi har lo-
kalt forhandlet en ny aftale: Lo-
kalaftale om Fælles Forståelse 
og Arbejdstid. 
Aftalen blev først indgået lige 
inden sommerferien, og derfor 
bliver den implementeret ’hen 
ad vejen’ i forhold til nogle af de 
nye bestemmelser. 
 
Tid på opgaverne 
En af de væsentlige ændringer 
er, at vi har fået tid på opgaver-
ne. Det giver ikke flere resur-
ser—hvilket ellers ville være 
godt—men det giver overblik og 
gennemsigtighed, så ’leder og 
medarbejder kan se, at der som 
udgangspunkt er balance mel-
lem opgaver og resurser i års-
planlægningen’. 
 
Undersøgelse—Survey Xact 
Når alle på skolerne har fået 
deres opgaveoversigter, udsen-
der kredsen en spørgeskema-
undersøgelse. Den skal dels 
afdække betydningen af tal på 
opgaveoversigten, dels tage 
temperaturen på nogle af de 
øvrige vigtige dagsordener i 
skolen. Det forøger undersøgel-
sens validitet, hvis flest muligt 
besvarer den, så hold øje med 
din mailboks og hjælp os gerne  
ved at svare hurtigt.  
 
Rudersdal Folkemøde  
Rudersdal Folkemøde afholdes 
hvert år i begyndelsen af sep-

tember på Havarthigården i Hol-
te. Som tidligere år deltog Ru-
dersdalkredsen sammen med 
BUPL med en stand, hvor man 
kunne drøfte folkeskolen ud fra 
spørgsmålet: ”Hvad er din ambi-
tion for folkeskolen i Ruders-
dal?” 
 
Hvad mener ’folket’? 
Mange lagde vejen forbi og gav 
deres bud, enten ved en drøftel-
se med os, der stod på standen, 
eller ved at hænge et udsagn 
op på vores ’kundskabens træ’. 
Emnerne spændte fra digital 
dannelse, vikarsituationen, klas-
sekvotienter, flere valgfag, inte-
gration, kreativitet (de voksne) 
til færre lektier og flere pauser 
(børnene). Det er alt sammen 
temaer, vi løbende vil drøfte i 
kredsstyrelsen i vores strategi-
arbejde. 
 
Hvad mener politikerne? 
Politikerne på Folkemødet øn-
skede alle som en at styrke fol-
keskolen og i hvert fald ikke 
skære ned – men kommunens 
økonomiske situation og elev-
talsprognosen taget i betragt-
ning bliver det en svær øvelse. 
 
Ændret skolestruktur? 
Lige nu er der en proces i gang 
for at etablere et §17 stk.4-
udvalg*, som skal afsøge mulig-
heder for strukturændringer. I 
udkast til kommissorium for ud-
valget foreslås det, at udvalget 
skal bestå af skolebestyrelses-
formændene, en repræsentant 
for hhv. Rudersdalkredsen og 
BUPL, 3 skoleledere og natur-
ligvis Børne- og Skoleudvalgets 
medlemmer.  
Læs mere på kommunens 
hjemmeside under referater: 
https://www.rudersdal.dk/
udvalg/boerne-og-skoleudvalget 
 

Kredsstyrelsen 
De forskellige muligheder for 
ændret skolestruktur er selvføl-
gelig noget, vi arbejder med i 
kredsstyrelsen. Det er vigtigt, at 
vi kan give fagprofessionelle 
vurderinger i forhold til de for-
slag, politikerne måtte komme 
med. 
 
Derudover arbejder vi med nog-
le af de ting, der kommer op på 
efterårets kongres: Evaluering af 
OK-18, Folkeskoleideal, Ny 
Start, diverse regeringsudspil 
mv., ligesom vi arbejder med de 
lokale dagsordener: Skoleudvik-
ling, rekruttering, attraktiv ar-
bejdsplads, lønforhandling osv. 
 
Vi har—ligesom I —et spæn-
dende år foran os. God arbejds-
lyst. 
 
 
* Et §17, stk. 4-udvalg er et midlerti-
digt politisk udvalg, som en kommunal-
bestyrelse i henhold til Styrelsesloven 
kan nedsætte til at varetage særlige 
opgaver, eller til at fungere som rådgi-
vende eller forberende udvalg for kom-
munalbestyrelsen, økonomiudvalget 
eller et af de stående udvalg. 
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”Solen er så rød, mor” 

Den kendte godnat-sang og 
den lige så kendte ”Jeg ved 
en lærkerede” har været 
black-listede i Danmarks 
Radio! 
Det var en af de mange hi-
storier, som 33 medlemmer 
af Fraktion4, pensionister-
ne, fik under deres besøg 
på Københavns Fængslers 
Museum. 
 
Historien er, at sangenes for-
fatter, Harald Bergstedt var en 
kendt socialdemokrat og skat-
tet kulturredaktør på 
”Socialdemokraten”. 
Men under krigen udviklede 
han sympati for nazismen, og 
i 1942 blev han medlem af det 
danske nazist-parti og redak-
tør af ”Fædrelandet”.  
I 1946 blev han så idømt to 
års fængsel for landsskadelig 
virksomhed – og hans sange 
blev forbudt i DR – et forbud, 
der først hævedes i 1963. 
 
Vestre Fængsel 
Det fine museum, som ligger i 
en tre-etagers villa ved Vestre 
Fængsel, bød på mange an-
dre spændende historier. Om 
talrige flugtforsøg med kreati-
ve tove og rebstiger og hjem-
melavede nøgler, om knive og 
gafler mv. som nogle fanger 
slugte for på den måde at 
komme på infirmeriet, om 
hemmelige kommunikations-
kanaler fangerne imellem (i 
gamle dage var al fængsling 
isolationsfængsling) og om 
”Englemagersken”, som blev 
dømt for at have ombragt 
mindst ni børn, som var blevet 
anbragt i hendes varetægt. 
 

I dag er Vestre Fængsel – lige-
som Københavns øvrige fængs-
ler: Blegdamsvej, Politigården 
og Nytorv - udelukkende til vare-
tægts-fængslede, dvs. fanger, 
der venter på deres dom. 
 
Der er ca. 3500 personer igen-
nem om året og de er indsat der 
i gennemsnitlig 5 uger, mens 
deres sager behandles. 
 

Pensionerede fængselsbetjente 
stod for den engagerede gen-
nemgang - museet kan absolut 
anbefales. 
Således oplyste - og ude i frihe-
den igen - begav flokken sig til 
Enghave Plads og fik lækre 
”sliders” (mini-burgere) og lidt at 
skylle efter med. 
 

Af Lars Jørn Jensen 

Trælegetøj  
– gennem mange år fremstillet af fanger. 

Harald 
Bergstedt 
digtede 
videre 
bag trem-
merne 
- her ud-
trykkes 
kritik af 
lands-
faderens 
sam-
arbejds-
politik. 
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Løn i efterårsferien? 
Hvis du er ansat i Ruderdal Kommune senere end januar 2017, skal du huske 
at tjekke, om du har opsparet ferie til hele den kollektive ferieperiode.  
Hvis du har været i arbejde i hele 2017, så har du løn til 5 ugers ferie. De 4 
uger er brugt i sommerferien, den femte uge er på de fleste skoler uger 42. 
 
Hvis du er nyuddannet, eller ikke har arbejdet hele 2017, så kan det være, du 
skal søge feriedagpenge eller evt. melde dig ledig. 
Kontakt lærernes a-kasse for rådgivning. Du kan læse mere på deres hjemme-
side: www.dlfa.dk og du kan kontakte dem via hjemmesiden eller på telefon: 
7010 0018.  
HUSK at du skal søge dagpenge før ferieperioden uden løn begynder. 
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Vil du indbetale mere til pension? 
Hvis du på sigt vil have mere i pension, kan du bede om at få dit 
”Fritvalgstillæg”, som er på 0,64 % af din løn, indbetalt til Lærernes Pension. 
”Fritvalgstillægget” finder du på forsiden af din lønseddel, og som udgangs-
punkt udbetales det sammen med din løn. 
For at få ændret det, så du i stedet indbetaler pengene til Lærernes Pension, 
skal du skrive til Personalekontoret på personale@rudersdal.dk senest 1/10. 

OK 18 lønforløb 

Ved OK 18 forhandlingerne blev der aftalt en række generelle lønstigninger, 
som fordeler sig ud over overenskomstperioden. Den 1. april 2018 steg lønnen 
med 1,10 % og nu er der lønstigninger igen den kommende1. oktober. Pga. 
reguleringsordningen vil lønstigning, som var planlagt med 1,30 % blive redu-
ceret med 0,16 % da det offentliges arbejdsmarkeds lønudvikling har været 
større end det private arbejdsmarked. Resten af perioden vil lønstigninger væ-
re: 

Som altid tilbyder kredsen løntjek i løbet af efteråret—kontakt din tillidsrepræ-
sentant og hør nærmere. 

1. oktober 2018 1. oktober 2019 1. januar 2020 1. april 2020 1. oktober 2020 

1,14 % 1,00 % 1,60 % 0,40 % 0,70 % 


