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Af Jesper Dissing 

Dorte Lange er trådt tilbage 
som formand for Ruders-
dalkredsen efter at være 
blevet valgt til Hovedstyrel-
sens forretningsudvalg.  

 På Hovedstyrelsesmødet 
den 9. januar blev Dorte valgt 
til formand for Skole- og Ud-
dannelsespolitisk Udvalg 
(tidligere Pædagogisk Ud-
valg) i Danmarks Lærerfor-
ening. Og det hverv er et fuld-
tidsarbejde, hvorfor det ikke 
kan forenes med at være for-
mand for Rudersdalkredsen.  
 Dorte Lange blev i de-
cember valgt til Hovedstyrel-
sen i Danmarks Lærerforening 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Rudersdalkredsen indbyder til afskedsreception for Dorte Lan-
ge. 
 
Dorte har nu - efter 7 år som formand for først Søllerød Lærer-
forening og senere Rudersdalkredsen - valgt at stoppe, da hun 
er kommet i hovedstyrelsen og er blevet formand for Skole- og 
Uddannelsespolitisk udvalg. 
 
Derfor vil kredsen gerne have lov at sige pænt farvel og tak for 
det store arbejde hun har gjort som kredsformand, ved en re-
ception på vores kontor fredag den 1. februar kl. 14-16. 
 
Vel mødt 
 
Rudersdalkredsen 

med det 4. højeste stemmetal. 
 Der vil blive afholdt en 
afskedsreception for Dorte på 
kredskontoret fredag den 1. fe-
bruar kl. 14-16. 
 Der vælges ny formand på 
generalforsamlingen den 7. 
marts. 
 Indtil der er valgt ny for-
mand vil Kim Sørensen, der er 
valgt som næstformand i Ru-
dersdalkredsen, fungere som 
formand. □ 

Tillidsrepræsentanter mø-
des om OK08. 
 Onsdag den 30. januar 
drager samtlige tillidrepræsen-
tanter til Frederiksberg, hvor 
Danmarks Lærerforenings for-
mand, Anders Bondo, vil orien-
tere nærmere om hvor langt vi 
er kommet og om strategien vi-
dere i forløbet. 
 Danmarks Lærerforening 
mener, at en imødekommelse af 
vores krav vil kunne være med 
til at løse nogle vigtige udfor-
dringer for folkeskolen – ek-
sempelvis i relation til rekrutte-
ring og fastholdelse – og samti-
dig kunne styrke respekten for 
det professionelle lærerarbejde.  
 På mødet vil der også blive 
orienteret om hvordan vi skal 
forholde os i en eventuel kon-
flikt. 
 Overenskomstforhandlin-
gerne er i fuld gang. Du kan føl-
ge med på kredsens hjemmeside 
og på de vægaviser, som din til-
lidsrepræsentant hænger op på 
skolen. 
 Din tillidsrepræsentant 
ved meget mere, når han/hun er 
kommet hjem fra mødet den 30. 
januar. □ 

Af Jesper Dissing 
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Kirsten Jonsen fra Vangebosko-
len er flyttet til Grønland, idet 
hendes mand har fået job i Nu-
uk. Vangeboskolens lærere har 
derfor måttet vælge ny tillidsre-
præsentant. 
 Valget faldt på Lone Peter-
sen, der er 51 år og har været 
ansat på Vangeboskolen i 12 år. 
 "Jeg har tidligere haft 
mange forskellige jobs og er alt-
så ikke én af de lærere, som er 
gået lige fra skolen til seminariet 
og til skolen igen. Jeg har altid 
syntes, at det var vigtigt at være 
i fagforening, og jeg har været i 
mange forskellige af dem", siger 
Lone til HinkeRuden. "Jeg glæ-
der mig til at komme rigtig ind i 
arbejdet og håber, at jeg kan væ-
re med til at gøre en forskel." 
 Pil Bindsted, der gennem 
mange år har været tillidsrepræ-
sentant på Heldagsskolen, har 
valgt at trække sig som tillidsre-
præsentant. På Heldagsskolen 
har man endnu ikke fundet en 
afløser, hvorfor de pt. ikke er 
repræsenteret i kredsstyrelsen.  
 Heldagsskolen og Pitstop 
lægges, som tidlige beskrevet i 
HinkeRuden, sammen pr. 1. au-
gust. Der er derfor aftalt et mø-
de for medlemmer på Heldags-
skolen og Pitstop i februar må-
ned. Her skal man finde ud af, 
hvordan repræsentationen i 
kredsstyrelsen skal være, indtil 
der kan vælges en fælles tillids-
repræsentant på den nye skole. 
 Og som beskrevet andet-
sted i dette blad, har Dorte Lan-
ge valgt at trække sig som for-
mand for Rudersdalkredsen.  
 Mange tak for et godt ar-
bejde til Kirsten, Pil og Dorte. I 

ønskes alt godt fremover. 
 Og velkommen til Lone, 
som vi glæder os til at lære 
bedre at kende og samarbejde 
med. □ 

 

 
Fredag d. 7. marts 2008 kl. 16.00 Mantziussalen 
Johan Mantziusvej 7A i Birkerød 
 
Foreløbig dagsorden:  
 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning  
3. Regnskab  
4. Indkomne forslag  
5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og 

størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp 
6. Budget og fastsættelse af kredskontingent, herunder 

bidrag til kredsens særlige fond og solidaritetsfond, for 
det følgende kalenderår  

7. Valg i henhold til vedtægterne  
8. Evt. 
 
Forslag til dagsorden skal være kredskontoret i hænde senest 
15. februar 2008  
 
Efter generalforsamlingen – kl. ca. 18.30 er der 
middag og kollegialt samvær 
 
Tilmelding til middagen til din tillidsrepræsentant eller 
kredskontoret senest 1. marts  
 
Venlig hilsen  
 
Kredskontoret 

I næste nummer af HinkeRuden 
kan du blandt andet læse en be-
retning fra medlemskurset på Ho-
tel Nørrevang på Falster 

Lone Petersen er Vangeboskolens 
nye tillidsrepræsentant og der-
med også nyt medlem af kreds-
styrelsen 

Af Jesper Dissing 


