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Formanden skriver: 
 

Same procedure as every year, James!? Generalforsamling 2018 
Af formand Marianne Toftgaard 
 
Der er meget tradition i en ge-
neralforsamling. I år havde 
kredsstyrelsen valgt at prøve 
noget nyt. 
 
Vi begyndte godt nok traditionelt 
med den mundtlige beretning. 
Den kom omkring hovedemner 
som: 
· styringsrapport og strukturæn-

dringer (skal vi have overbyg-
ningsskoler?) 

· forhandlingssituationen med 
OK-18 (aftale eller strejke/
lockout/konfliktlån mv?) 

· lokalaftale (vi arbejder for re-
surser, så undervisningstime-
tallet kan sættes ned) 

· skoleudvikling (3K, Fælles 
Mål—lykkes det at få skoleud-
vikling tættere på hverdagen i 
8.b?)  

· Dagligdagen på kredskontoret 
(sagsbehandling, løntjek, af-
skedssager). 

 
Men så kom det nye: Gruppe-
drøftelser. 
Nogle kender begrebet Open 
Space. Det var nok lidt flot at 
kalde det sådan, men noget af 
konceptet, nemlig gruppedrøftel-
ser og frihed til at skifte gruppe, 
var det samme. 

 
Vi havde valgt fem emner:  
· OK-18 
· Lokalaftaleforhandling 
· Kredsens medlemsunder-

søgelse fra foråret ’17 
· Attraktiv arbejdsplads 
· Medlemsinvolvering 
 
Der var god gang i drøftelserne i 
de fem grupper, og som afslut-
ning samlede hver gruppes 
kredsstyrelsesmedlem kommen-
tarerne op og skrev dem ind i en 
’Padlet’, så alle kunne se hinan-
dens pointer på skærmen. 
 
Nogle af kommentarerne gav 
debat med det samme, da vi 
gennemgik dem i plenum, andre 
blev noteret og bliver indarbej-
det i kredsens årshjul. 
 
Bedømt på stemningen under 
gruppedrøftelserne og de tilba-
gemeldinger vi fik bagefter, var 
det absolut noget, vi kunne tæn-
ke os at prøve igen næste år. 
 
En af de ting, vi tog til os fra de-
batten, var en kommentar om, at 
vi gerne må være mere synlige i 
kredsen. Fx ved at udgive flere 
numre af HinkeRuden. Det vil vi  
arbejde på, og vi vil også prøve 
at få flere informationer ud om, 

hvad vi arbejder for og med, og 
ikke mindst, hvad vi opnår i for-
handlinger, i samarbejde med 
politikere og i MED-systemet. 
 
En ting vi sammen besluttede at 
gøre på generalforsamlingen, 
var at invitere medlemmerne i 
Børne– og Skoleudvalget til et 
kaffemøde. Vi skrev til dem i et 
åbent brev op til Kommunalval-
get i november. Kaffemødet vil 
give dem lejlighed til at svare på 
det, vi spurgte om dengang: 
Hvordan prioriterer I folkeskolen 
i Rudersdal? Se brevet på s. 3. 
 
Endelig var der valg, og der var 
genvalg på alle poster: 
Formand/kongresdelegeret: 
Marianne Toftgaard 
Næstformand/kongresdelegeret: 
Finn Jensen 
Kasserer: 
Gregers Nordentoft 
FU-medlem: 
Lise Eller 
 
Som sædvanlig sluttede gene-
ralforsamlingen med spisning og 
præmieuddeling. Tusind tak til 
alle jer, der var med. Tak for val-
get og tak for engagementet.  
På gensyn næste år. 

Learning and Teaching 
 
”Good Learning comes from good teaching. 
 
More and better learning and greater achieve-
ment for everyone require being able to find and 
keep more good teachers.” 
 
Hargreaves & Fullan (2012), p.13 
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Formanden skriver: 
 

Same procedure as every year, James!? Generalforsamling 2018 

Indtryk fra GF-18 
 
Af Tina Aagaard, Dronning-
gårdskolen. 
 

Det var utroligt rart at se, høre 
og møde andre medlemmer 
fra kredsen. I det daglige kan 
det være svært at fornemme 
fagforeningen, men det kan 
man jo lige netop til Faglig 
Klub og til Generalforsamlin-
gen.  

Mariannes beretning var fin 
og vedkommende, dejligt, at 
den var punktvis og ikke en 
slavisk gennemgang.  

Personligt kunne jeg særligt 
godt lide, at debatten var or-
ganiseret i mindre grupper 
med fokus på et enkelt emne i 
hver gruppe og derefter fæl-
les opsamling via padlet.  

 
Jeg er glad for at være i en 
kreds, hvor det er ildsjæle, 
der er i kredsstyrelsen. Tak! 

Eksempler på pointer fra tilbage-
meldingerne på ’Padlet’: 
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Redaktion:  
Marianne Toftgaard 
Gregers Nordentoft 
Finn Jensen 
Lise Eller 
Lars Jørn Jensen 
 
 
Adresse:  
HinkeRuden, Lærernes Hus,  
ongevejen 391, 2840  Holte. 
E-mail: 026@dlf.org 

 

TR-stormøde i Fredericia 

Mere end 160 fagforbund var 
repræsenteret i Fredericia til 
stormøde. 
 
Og det var stort. Stort, fordi 
fagbevægelsen står samlet. 
Stort, fordi musketér-eden sta-
dig holder.  
 
Solidaritet 
De andre fagforeningers støtte 
til os har betydet, at vi trods alt 
er kommet til forhandlingsbor-
det. Og vores støtte til dem be-
tyder, at fx sygeplejerskerne 
ikke uden kamp får vilkår, som 
giver dem Lov 409-lignende 
tilstande uden værnsregler og 
varslingsbestemmelser.  

Af Marianne Toftgaard 

OK-18: seneste nyt 

Kort Nyt 
OK18 - set med lærerøjne 
 
Kommunernes Landsforening har varslet lockout mod en 
stor gruppe offentligt ansatte, herunder også os, der ar-
bejder som lærere i Rudersdal. 
Vi er kede af den situation, som det risikerer at sætte alle 
vores elever i, for vi brænder for at levere god og inspire-
rende undervisning hver dag. 
Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at lov 409, 
som for øjeblikket fastsætter rammerne for vores arbejds-
tid, ikke giver os de optimale rammer for at kunne levere. 
Vi savner tid til at forberede undervisningen, og vi savner 
varslingsbestemmelser og retningslinjer for overarbejde, 
som de grupper på arbejdsmarkedet, der har en forhand-
let arbejdstidsaftale, har. Det er vores største ønske i de 
overenskomstforhandlinger, der pågår lige nu. 
Vi håber inderligt, at det vil lykkes parterne at nå hinan-
den. 
Men vi ser også at KL, regioner og stat tilsyneladende 
har fundet det tunge skyts frem imod alle os, der er ansat 
i det offentlige - lige fra daginstitutioner, skoler, plejehjem, 
hospitaler, politi og til  mange andre. Og her glæder vi os 
over det samarbejde vi har fået etableret på tværs af me-
re end 160 fagforbund, for at sikre en løsning for alle of-
fentligt ansatte. En løsning, der kan sikre arbejdsglæde 
og respekt om vores arbejde. Det har vi brug for, hvis vi 
også fremover skal kunne kalde Danmark et velfærds-
samfund. 
 
Rudersdalkredsen 
Danmarks Lærerforening kreds 26 
(sendt som læserbrev til Rudersdal Avis) 

Læ
serbrev sendt til R

udersdal A
vis 

Forhandling om Fælles 
Forståelse: 
Kredsen forhandler pt. med forvaltnin-
gen om Fælles Forståelse. Spørg din 
tillidsrepræsentant om yderligere infor-
mation. 

Fraktion 4: 
Næste arrangement foregår i Lærer-
nes Hus den 16. april: 
Foredrag: Mit liv som feltpræst 
Tilmeldingsfrist 9. april—vel mødt 


