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Regeringen ønsker, at Dan-
marks uddannelsessystem 
er i verdensklasse. Ruders-
dal Kommune vil også ger-
ne have "Verdens bedste 
folkeskole" – og lærerne, 
børnehaveklasselederne og 
de andre, der arbejder i 
skolerne er sådan set enige: 
Vi er rigtig godt i gang med 
at vise verdensklasse her! 
 Men varer det ved? Når 
regeringen før valgkampen love-
de at folkeskolen havde høj pri-
oritet, men nu i den grad stram-
mer den økonomiske kurs over 
for kommunerne, så de – mod-
villigt for de flestes vedkom-
mende – er nødt til at spare, og-
så på skolerne? 
 "Nedskæringer og bespa-
relser harmonerer ikke med ver-
densklasse", siger Marianne 
Henriksen, nyvalgt lærerfor-
mand i Rudersdalkredsen. "Vi 

har allerede været igennem en 
sparerunde i forbindelse med 
sammenlægningen af Birkerød 
og Søllerød. Og nu ligger der 
forslag om en besparelse på 
omkring 19 millioner på bør-
ne- og skoleområdet. Det hæn-
ger bare ikke sammen." 
 Ved sammenlægningen 
af Birkerød og Søllerød kom-

muner blev der vedtaget en be-
sparelse på 1,5 mill. kr. på skole-
væsenet + yderligere 1% af bud-
gettet på Børne- og Skoleområ-
det. 1% svarede til 8,7 millioner 
kroner. 
 Omlægningen af timerne i 
folkeskolen, hvor dansk og hi-
storie skal opjusteres for at leve 
op til folkeskolelovens mini-
mumstal, betyder en nedpriori-
tering af de praktisk/musiske 
fag. Til det siger Marianne Hen-
riksen: "Jeg ved ikke om nogen 
tror, at verdens bedste folkesko-
le kun handler om de såkaldt 
boglige fag. Det skal jo ikke kun 
være verdens bedste folkeskole 
for de 'boglige' elever. Det skal 
vel være verdens bedste folke-
skole for alle elever!" 
 Specielt det sidste er en 
bekymring hos mange lærere. 
"Skolen skal være rummelig", 

(Fortsættes på side 2) 
"Det hænger bare ikke sammen", 
mener Marianne Henriksen 

Første sommerferie 
som lærer 
Som nyuddannet lærer får du 
ikke løn i hele sommerferien 
selv om du nu har arbejdet 1 
år som lærer. 
 
Læs mere på 

www.Rudersdalkredsen.dk 
De fleste lærere har i week-
enden fået et tilbud fra 
kommunen om hjemme-pc 
og bredbånd. Den opmærk-
somme læser har dog på 
side 8 straks set, at lærere 
ikke må deltage i bred-
båndsordningen. 
 Denne begræns-
ning er med, dels fordi Dan-
marks Lærerforening har en po-
litik om, at pc og bredbånd bør 
stilles gratis til rådighed for læ-

rere, dels fordi der ved træk i 
bruttolønnen disponeres over 
løn, der er forhandlet centralt. 
Og det må man ikke. 
 Rudersdalkred-
sen er i øjeblikket ved at un-
dersøge, om der alligevel skul-
le være mulighed for, at lærere 
kan deltage i bredbåndsord-
ningen (– pc-ordningen finan-
sieres ved træk i nettolønnen, 
hvilket er en anden sag og helt 
i orden). 
 En mulig løsning 
skal under alle omstændighe-
der vedtages i kredsstyrelsen, 

der har møde torsdag, og cleares 
med Lærernes Centralorganisa-
tion (LC). 
 Vi vender – via 
tillidsrepræsentanterne – sna-
rest tilbage et resultat, så de læ-
rere, der ønsker at indgå i ord-
ningen, ved hvordan de er stil-
let. □ 

Af Marianne Henriksen, 
formand for Rudersdalkredsen 
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Onsdag d. 11. juni invitere-
de UU-Sjælsø til åbent hus 
for at fejre 2 begivenheder: Dels, 
at UU-Sjælsø nu (dvs. pr. 1. 
april) er etableret som et § 60-
selskab og dels, at UU-Sjælsø er 
flyttet ind i nye lokaler ved Ho-
vedgaden i Birkerød. 
 Hidtil har vejlederne i 
UU-Sjælsø været udlånt til UU-
centret fra de 4 kommuner 
(Furesø, Hørsholm, Allerød og 
Rudersdal), som driver UU-
Sjælsø. Når det kaldes et §60 
selskab refereres til  §60 i reg-
lerne om kommunernes mulig-
heder for at drive selvstændig 

virksomhed. UU-Sjælsøs dagli-
ge ledelse varetages af Benny 
Olsen, mens bestyrelsen for 
UU-centret har repræsentan-
ter fra de 4 kommuner. 
 UU-centret beskæftiger 
ca. 20 vejledere, der tager sig 
af vejledning af unge fra folke-
skole til det 25. år i de 4 kom-
muner. De fleste vejledere har 
derfor ikke fast arbejdsplads i 
UU-huset, men har deres pri-
mære arbejdsplads på de sko-
ler, som vejlederen dækker. 
 UU-centrets lokaler er 
nyistandsatte, men selve huset 

har en lang historie – oprindelig 
bygget som "rigmandsvilla" og 
senere fungeret som politistati-
on med kontor i stuen og privat-
bolig på første sal for politime-
steren og detention i kælderen. I 
årene op til kommunesammen-
lægningen havde Birkerød Læ-
rerkreds kontor på 1. Sal, mens 
stueetagen blev brug til nærpoli-
tistation. 
 Efter sommerferien vil 
Hinkeruden vende tilbage til 
UU-centret og nærmere beskri-
ve arbejdet med vejledningen 
fra UU-Sjælsø til de unge. □ 

Af Kim Sørensen, næstformand 
for Rudersdalkredsen 

siger Marianne Henriksen, 
"men vi er bange for, at det må-
ske bliver her, der skal spares. 
Hvis elever med særlige vanske-
ligheder skal have en ordentlig 
skolegang, skal der være de re-
surser, der gør det muligt: tolæ-
rertimer, særlige materialer, 
sparring med andre fagperso-
ner, kurser til lærerne; alt det 
der gør, at eleven får et godt 
skoleliv – og læreren et godt ar-
bejdsmiljø." 
 Alt det har lærerforenin-
gen talt om før. På generalfor-

(Fortsat fra side 1) 

samlingen i marts vedtog med-
lemmerne to resolutioner, der 
handlede om sammenhængen 
mellem ambitionsniveau og 
resurser og om risikoen for at 
lærerne går ned med stress. 
 "Desværre er der heller 
ikke penge at hente i den afta-

le, Erik Fabrin har lavet med 
regeringen om kommunernes 
økonomi for 2009", slutter Ma-
rianne Henriksen, "hvilket er 
ærgeligt i forhold til det projekt, 
som vi alle sammen godt vil ar-
bejde for: Verdens bedste folke-
skole – for alle". □ 

Benny Olsen, Centerleder 

Verdens bedste folkeskole? 


