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Formanden skriver 

- periodeforhandlinger, Corona med mere

Er vi der snart? Jeg keder 
mig! Jeg skal tisse! Må jeg få 
en is? 
De fleste kender det: når 
man rejser som børnefami-
lie, er tålmodigheden hos de 
yngste ikke stor. 
 
Som lærere og børnehaveklas-
seledere har vi de seneste år 
spurgt lidt på samme måde: 
Får vi en aftale? Kommer den 
snart? Hvor længe skal vi leve 
med en lov i stedet for en over-
enskomst? 
 
OK-18 
Vi håbede på en løsning ved 
OK-18. Så fik vi en kommissi-
on. Så håbede vi på en løsning 
her i foråret 2020, efter at kom-
missionen havde leveret et 
godt stykke arbejde, der pin-
pointede de udfordringer, vi 
har i folkeskolen på arbejds-
tidsområdet.  
Men først blev tidsfristen skub-
bet pga. Corona-situationen, 
så blev den udskudt igen, og 
nu er forhandlingerne på pau-
se. 
Og hvorfor? Hvad er det, de 
ikke kan blive enige om i for-
handlingerne? 
 
Knasterne? 
Knasterne er fx balancen mel-
lem ledelsesret og medarbej-
derindflydelse.  Mellem, hvad 
vi som medarbejdere har krav 
på, og hvad der ligger inden 
for ledelsesretten at bestem-
me, og hvordan vi drøfter det. 
Skal der fx tid på opgaverne? 
 
Det handler også om spørgs-
målet om, hvad der sker i kom-
muner, hvor man ikke kan ind-
gå en lokalaftale? Skal man 
dér stadig bruge Lov 409? 

Hvorfor blive ved? 
Men hvorfor bliver de ved med 
at forhandle, når de ikke kan 
blive enige alligevel? Ja, det lig-
ger i DLF’s dna: så længe der 
er en mulighed, så kæmper vi 
for det. Anders Bondo sagde i 
sin seneste medlemsvideo, at 
der ligger tekster, der er gode—
og enighed om— (hvilket er før-
ste gang siden 2013), så der ér 
sket noget.  
 
Tidsplan 
Samtidig kan en ny aftale under 
alle omstændigheder tidligst im-
plementeres fra skoleåret 21-
22, så et resultat kan godt vente 
til efter sommerferien. Men så 
skal det heller ikke vente læn-
gere. 
 
Lokalt? 
Her i kommunen har vi de sene-
ste år arbejdet med budgettal 
på opgaveoversigterne, og vi 
har meldt vores erfaringer ind til 
Hovedstyrelsen i DLF. Vi arbej-
der også stadig på at kvalificere 
drøftelsen mellem leder og 
medarbejder om opgaveover-
sigten, så medarbejderen ken-
der ledelsens forventning, og så 
man sammen kan være op-
mærksom på, hvor der kan 
komme problemer. Det handler 
om gennemsigtighed og indfly-
delse på egen situation. Men 
det løser ikke det store problem. 
 
Økonomi 
Uanset hvilken arbejdstidsafta-
le, man når frem til, så er øko-
nomien altafgørende. Det store 
arbejde handler om, at folkesko-
len skal prioriteres centralt fra. 
Der rækker en arbejdstidsaftale 
ikke. Der skal økonomiaftaler til. 
Foreløbig er det blevet til de 
800 millioner, der er afsat til at 

ansætte flere lærere. Og hvis 
Pernille Rosenkrantz-Theil hol-
der fast i sin nye tanke om, at 
man godt kan have kortere 
skoledage, uden at det går ud 
over elevernes læring, så vil 
det også give et større økono-
misk råderum på skolerne—
hvis pengene altså bliver i sy-
stemet. Den kamp tager vi og-
så lokalt og centralt i DLF. 
 
Corona og nødundervisning 
Det fører os over til de seneste 
måneder, hvor alle har fået 
vendt op og ned på dagligda-
gen, og lærere og børnehave-
klasseledere har skullet udvikle 
nye metoder og anvende nye 
(digitale) redskaber i langt hø-
jere grad en sædvanligt. 
Der er mange gode oplevelser 
at tage med fra denne tid. Fx 
de kortere skoledage, udeun-
dervisning og få skift i under-
visning.  
Meget har selvfølgelig kun kun-
net lade sig gøre, fordi vi i kri-
setid har ydet en ekstraordinær 
indsats. Det kan man ikke blive 
ved med at holde til, men det 
bliver spændende at evaluere, 
hvad der er værd at tage med 
fra nød-, fjern– og nærunder-
visningen.  
 
God sommer 
Under alle omstændigheder er 
det snart slut for i år, en velfor-
tjent sommerferie venter.  
God sommer til alle 

 

Undervisningslokale i Corona-tider. 
Foto + forsidefoto: Gregers Nordentoft 
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Valg til kredsstyrelsen 2020—genopslag 

Marianne Toftgaard 
Genopstiller som formand 
 
Jeg har været kredsformand i 12 år, og jeg 
genopstiller, fordi jeg gerne vil fortsætte mit 
arbejde for kredsens medlemmer.  
Vi leverer god sagsbehandling for medlem-
mer, der har brug for hjælp i forbindelse 
med fx barsel, løn, tjenstlige samtaler, syg-
dom eller afsked. 
Og vi forhandler aftaler, med det formål  at 
skaffe medlemmerne de bedst mulige for-
hold, økonomisk og tjenstligt. 
Her spiller overblik, kreativitet, forståelse og 
erfaring ind, og det kan jeg byde ind med. 
Samtidig  vil jeg også gerne arbejde videre 
på at gøre vores lokale indflydelse gælden-
de centralt, fx via DLF’s kongres. 
 

Tine M. Friedrichsen 
Opstiller som næstformand 
 
Jeg blev valgt til TR  i 2014 på Nærum Sko-
le og til Rudersdalkredsens FU i 2018, som 
pædagogisk ansvarlig. 
 
Der stilles i dag høje krav til alle professi-
onsudøvende, og det er en hjertesag for 
mig at arbejde for ordentlige rammer og ar-
bejdsvilkår  for kredsens medlemmer og 
være med til at sikre det nødvendige net-
værk omkring den enkelte, når der er brug 
for rådgivning. 
I dette vigtige arbejde bidrager jeg med en-
gagement, indlevelse og ro og trækker på 
mine erfaringer i mit arbejde for Kredsen. 
som TR og mit virke som lærer. 

Gregers Nordentoft 
Genopstiller som FU-medlem/kasserer 
 
Ud over at arbejde som lærer på Tofte-
vangskolen har jeg siden 2008 været valgt 
ind i Rudersdalkredsens FU som kasserer 
og arbejdsmiljøansvarlig. Før det var jeg 
tillidsrepræsentant på Toftevangskolen. 

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at 
skabe så gode rammer for både det fysiske 
og det psykiske arbejdsmiljø som muligt. 
Det gøres ved at anvende lovgivning og 
aftaler på området, så den enkelte har de 
bedst mulige arbejdsvilkår. Det gælder og-
så i sagsbehandlingen for medlemmer, der 
har behov for rådgivning om ansættelse på 
særlige vilkår, sygdom, flexjob, pension, 
mv. 

Flemming G. Madsen 
Opstiller som FU-medlem 
 
Jeg er lærer på Bistrupskolen, hvor jeg pri-
mært underviser i dansk og fransk. 
I 2015 blev jeg ansat i Rudersdal kommu-
ne og jeg har været tillidsrepræsentant si-
den 2017. 
Jeg har været lærer siden 1993. 
Det er min klare opfattelse, at fagforenin-
gen er en vigtig medspiller i kommunen, og 
jeg ønsker at bakke op og gøre en indsats i 
dette arbejde. 
Desuden mener jeg, at vi som kredsbesty-
relse skal arbejde videre med at gøre vo-
res organisation endnu bedre og tydeligere 
i lærernes arbejdsliv. 

 

Kredsstyrelsens kandidater til formandskab/FU 

Valget til  Kredsstyrelsens formandskab og FU blev jo udskudt med udskydelsen af generalforsamlin-
gen. P.T. er Tine M. Friedrichsen konstitueret næstformand, men vi skal selvfølgelig afholde behørigt 
valg på den udskudte generalforsamling 3. september. Her er kandidaterne igen. 
 
Ifølge Rudersdalkredsens vedtægter er der valg til kredsstyrelsen hvert andet år i lige år. Rudersdal-
kredsen er en såkaldt TR-styrelse, så en del af styrelsesmedlemmerne vælges på skolerne og på PPR 
via valget som tillidsrepræsentant. 
 
De sidste 4 medlemmer af kredsstyrelsen, nemlig formand, næstformand, kasserer og GF-valgt medlem, ud-
gør kredsens forretningsudvalg, og vælges på generalforsamlingen. 
Vi har i kredsstyrelsen valgt at pege på vores kandidater til posterne, men enhver kan stille op helt frem til og 
med generalforsamlingen. 
Ud over ovennævnte kredsstyrelsesmedlemmer skal vi også vælge interne revisorer, samt en revisorsupple-
ant. De interne revisorer påser, at kredsen anvender sine midler efter hensigten i budgettet. Annemarie Jør-
gensen, Gitte Hansen og Kim Sørensen genopstiller. 
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Generalforsamling torsdag den 03. september 2020 

På grund af Corona og forsamlingsforbud blev den ordinære generalforsamling 
udskudt på ubestemt tid. Nu er der imidlertid givet grønt lys for afholdelse af ge-
neralforsamlinger. Vi kan ifølge vores vedtægter ikke nå at indkalde med det be-
sluttede varsel på 6. uger inden ferien, så derfor ligger generalforsamlingen først 
til september. Der kommer indkaldelse på skolerne/arbejdspladserne, opslag på 
hjemmesiden og besked i din mailboks med dagsorden, tid og sted inden som-
merferien. 
Vi håber at se jer til september—sæt allerede nu X i kalenderen. 

Redaktion:  
Marianne Toftgaard 
Gregers Nordentoft 
Tine Friedrichsen 
 
Deadline næste nummer: august 2020 

Adresse:  
HinkeRuden 
Lærernes Hus 
Kongevejen 391  
2840  Holte 
 

 

Seniortur til august 
Den traditionelle skovtur for medlemmer af fraktion 4 blev jo desværre aflyst i år. 
Men vores trofaste turarrangører har heldigvis haft fantasi til at arrangere en 
’alternativ skovtur’ til LAGUNEN i Nivå Havn. 
Der vil være frokost og selvfølgelig quiz, så der er ingen grund til at blive hjem-
me. 
Tilmelding sker på kredsens mail: 026@dlf.org senest 26. juni.  
Det er dejligt at vi kan ses igen. 

Skal du ud at rejse i sommerferien? Tjek lige her først: 
På Rudersdal Kommunes Intranet står følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baggrunden er, at kommunen følger retningslinjerne fra Udenrigsministeriet og 
Sundhedsmyndighederne. De anbefaler p.t., at man holder 14 dages karantæne, 
hvis man har været i et land, som ikke anbefales (den ’orange liste’). 
Hvis de 14 dages karantæne ikke kan indeholdes i ferien, men går 
ind over arbejdstiden, skal man blive hjemme uden løn, og i yderste 
konsekvens kan det have ansættelsesretlige følger.  
Så også herfra: Tjek med din leder, inden du rejser udenlands. 

Vi opfordrer til, at du kontakter din leder, inden 
du rejser til udlandet 
Under Corona ændrer Udenrigsministeriet deres rejsevejledninger 
løbende. 
Vi opfordrer dig til at kontakte din leder med henblik på at få klarlagt 
konsekvenserne, hvis du vælger at rejse til udlandet. 

Kredskontoret i ferien: 
Vi kan som sædvanlig i ferier kontaktes på mailen: 026@dlf.org, hvis du har 
brug for os. Vi læser mails hver dag og vender tilbage hurtigst muligt. 
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