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Formanden skriver:

Skal DLF have et idealskolebegreb?
Af Marianne Toftgaard, Formand for Rudersdalkredsen
Danmarks Lærerforening vedtog på den nyligt afholdte
Kongres 2016 at iværksætte
’drøftelser om et folkeskoleideal for Danmarks Lærerforening’. I vedtagelsen står
også: ’ Drøftelserne og formuleringen af et folkeskoleideal skal være med til at forstærke den vigtige dialog
blandt medlemmerne om pædagogikken, fagligheden og
skolepolitikken…’
Se hele vedtagelsen her: http://
www.dlf.org/media/8977590/
kongresvedtagelse-omivaerksaettelse-af-droeftelserom-et-folkeskoleideal-fordanmarks-laererforening.pdf
Som en af de få talte jeg imod
forslaget om et folkeskoleideal.
Vi har i DLF et professionsideal
og det er fint, for vi er professionen. Jeg synes ikke, vi skal lave
et folkeskoleideal, for vi er ikke
folkeskolen. Den deler vi med
mange andre.
Drøftelsen om, hvorfor vi holder
skole er jeg til gengæld helt vild
med. Ud fra folkeskolens formålsparagraf (og resten af folkeskoleloven og diverse bekendtgørelser om forenklede
fælles mål mv.) kan vi få en
god, ja måske endda en fantastisk debat om skolen og samfundet med forældre, elever,
kolleger, politikere, foreninger,
kunstnere, ja med hele samfun-

det, faktisk.
Der var røster på talerstolen,
der tvivlede på, at en sådan debat ville kunne engagere medlemmer helt ud i faglig klub.
Det synes jeg udtrykker en vis
mistillid til alle aktive lærere,
børnehaveklasseledere, vejle·
dere og alle I andre omkring
skolen. Jeg tror, at det er den
vigtigste debat for alle, der står i
’virkeligheden’: Hvorfor er jeg
her? Hvorfor holder vi skole?
Hvad er kerneopgaven? Hvad
forventer samfundet af mig? Af
eleverne? Og hvilke muligheder
har vi for at få skolen i den ret·
ning?
Det skal vi drøfte. Internt og
eksternt. Og det bliver vi nok
aldrig færdige med at drøfte.
Derfor mener jeg heller ikke, at
vi skal formulere et folkeskoleideal. Det ville nemlig betyde, at
drøftelsen på et tidspunkt kan
være slut. Skulle vi så holde op
med at snakke om det?

at vi måske vil opleve, at vi
kommer et andet sted hen,
end vi havde planlagt. Det
ser jeg som en gave, for så
har vi for alvor fået debatteret, og de kan kun være
en fordel, hvis både vi og
andre får flyttet vores faste
meninger.
Vi skal huske, at vi har fået
to ører og kun én mund af
en årsag. Vi skal lytte meget mere, end vi skal tale.
Skolen er ikke vores skole,
men hele samfundets skole - derfor skal vi lytte til
hele samfundet.
Vi skal bestemt komme
med vores professionelle
input. Vi har en klar fordel,
fordi vi dagligt arbejder i og
omkring folkeskolen. Men
det vil klæde alle, fra praktikere til politikere, fra fagforening til forvaltning, at
være helt sikre på at vi forstår ’problemet’, før vi
kommer med vores bud på
’løsningen’.

Nej, vi skal blive ved med at taGod debat.
le. Med hinanden og med alle
de andre interessante mennesker. Vi skal bare huske tre ting:
·

Vi skal gå ind i debatten
med åbent sind. Der er
ikke noget værre end debattører, der har bestemt
sig for konklusionen på
forhånd. Det betyder også,

Forside billede: Marianne Toftgaard på talerstolen på Danmarks Lærerforenings kongres den 3.—
14. september 2016
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Pensionisttur til Vestre Kirkegård
Af Tove Bjørlig, Aktivitetsudvalget for
fraktion 4
40 friske pensionister mødtes på
café Mæt (Valby Kulturhus) tirsdag den 27.september. Her blev
der serveret en dejlig brunchbuffet bestående af varme og kolde lækkerier samt diverse oste.
Snakken gik lystigt rundt om bordene.
Ved 13-tiden vandrede vi videre til
Vestre Kirkegård, hvor en meget
vidende og inspirerende guide
fortalte om kirkegården og kirkegårdskultur på vores rundvisning,
der varede ca. 1½ time.

Indledningen på rundvisningen. Rundvisning på Vestre Kirkegård er gratis og kan
aftales for grupper.

Før rundvisningen blev Café Mæt besøgt—et besøg der kan anbefales.
Forhenværende statsminister Anker Jørgensens gravsten blev besøgt ved ”Det
Røde Hav”

3

Danmarks Lærerforening kreds 26

www.rudersdalkredsen.dk

Nyuddannet og efterårsferie
Er du dimittend eller har været uden arbejde i 2015, så har du ikke optjent feriepenge så du kan få løn i efterårsferien, som ligger i uge 42. Hvis du kun har været
i arbejde en del af 2015, kan du komme ud for det samme.

KORT NYT

Du skal derfor kontakte A-kassen DLF-A, så du kan blive meldt ledig i uge 42 og
finde ud af, om du er berettiget til at modtage dagpenge.
DLF—A kan kontaktes på telefon 70 10 00 18 eller på hjemmesiden dlfa.dk

Løntjek efter efterårsferien
Lige som sidste år har Rudersdalkredsen løntjek i efterårsmånederne. Løntjek er en del af en landsdækkende kampagne som FTF og
LO har sat i gang.
Løntjekket vil foregå ude på skolerne og arrangeres i samarbejde
med tillidsrepræsentanten.

Lønstigning 1. oktober
Den 1. oktober steg lønnen med 0,88 %. Lønstigningen er aftalt ved OK 15 oprindeligt til 1% stigning, men da lønudviklingen på det private område har haltet bagud i forhold til det offentlige område, så reduceres lønstigningen med 0,12%
Rudersdal tillægget stiger med 1.000 kr. til 10.200 kr. årligt. Beløbet er i år 2000
penge, så det faktiske beløb er 13.715 kr. årligt
Planlagte lønstigninger:
1. januar 2017: 1,2% generel lønstigning
1. april 2017: Rudersdal tillægget stiger med 1.000 kr. til 11.200 kr.
1. oktober 2017: 0,8% generel lønstigning

Redaktion: Marianne Toftgaard, Gregers Nordentoft, Finn Jensen, Lise Eller,
Lars Jørn Jensen
Adresse: HinkeRuden, Lærernes Hus, Kongevejen 391, 2840 Holte.
E-mail: 026@dlf.org
Tryk: Eget tryk i Lærernes Hus
Deadline næste nummer: 25. november 2016
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