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Læs om: 
- Formanden skriver 
- Interview med TR for PPR: ”Det er og-
så vigtig med den enkelte elev” 
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Formanden skriver 

Godt Nytår  
Af Marianne Henriksen, formand 
for Rudersdalkredsen 

Så er vi i gang igen e�er en forhå-

bentlig god juleferie.  

 

Ud over at møde ind på jobbet, 

møder vi også ind 'l OK-

forhandlingerne. Der er tweets og 

opdateringer på FaceBook, og der 

er billeder i medierne, hvor Anders 

Bondo Christensen og Michael 

Ziegler smiler og giver hånd. Og der 

er forskellige journalisters bud på, 

hvad der skal 'l, for at folkeskolen 

og reformen bliver en succes 

 

Er du OK? 

Her er det værd at huske på, at OK-

forhandlingerne i virkeligheden er 

to forhandlinger: dels en forhand-

ling i Forhandlingsfællesskabet, der 

dækker alle de kommunalt ansa2e 

- og dels en forhandling for vores 

egen gruppe: lærere, børnehave-

klasseledere, UU-vejledere, PPR-

ansa2e osv. 

 

Det er også godt at huske, at for-

handlingerne føres bag lukkede 

døre, så ingen af parterne må for-

tælle mere specifikt i medierne, 

hvad der konkret forhandles om. 

Pressen må gerne spekulere - og 

det gør de gerne - men det er kun 

spekula'on. 

I faktaboksen kan du se en oversigt 

over forhandlingsdatoer m.v. 

 

Kredsen 

Mens OK-forhandlingerne foregår, 

arbejder vi i kredsstyrelsen videre 

med de 'ng, som lokalt (og na'o-

nalt) påvirker medlemmernes hver-

dag:  

• Lærere og børnehaveklasselede-

re har et højt undervisnings-

'metal;  

• medarbejderne på PPR har 't 

svært ved at få a�aler på skoler-

ne pga. arbejds'dens 'lre2e-

læggelse  

• Fragmenteret 'd (og for lidt af 

den) mellem undervisningsop-

gaverne gør det svært at forbe-

rede undervisningen med kvali-

tet  

• Forskellig måde at beregne ar-

bejds'd, flex, undervisningsop-

gaven mm. gør det svært at 

overskue arbejdsopgaver, og 

næsten umuligt at tjekke sin 

lønseddel. 

Så der er nok at tage fat på idet 

nye år for os alle sammen. God ar-

bejdslyst. 

 
 

Husk at skrive i kalenderen: 

Rudersdalkredsens Generalforsamling 

Torsdag den 19. marts 2015 kl. 16.30 
 

E�er generalforsamlingen er der fælles spisning. Der kommer opslag på skolerne med �l-
melding 3 uger før generalforsamlingen. 
Dagsorden følger vores vedtægter og vil blive sendt ud senere.  
 

Tidsforløb for OK15 

 

• Kravene blev udvekslet den 

15. december 2014. 

• De generelle forhandlinger 

med KL (Kommunernes Lands-

forening) blev indledt den 7. 

januar 2015. 

• Organisa'onsforhandlingerne 

mellem KL og LC (DLF) blev 

indledt lige før jul og 'lre2e-

lægges så de slu2er sidst i fe-

bruar. 

• De nye overenskomster skal 

træde i kra� fra 1. april 2015. 

 

De generelle forhandlinger fore-

går mellem Forhandlingsfælles-

skabet, som er det kommunale/

regionale forhandlingsfællesskab 

og KL.  

Organisa'onsforhandlingerne for 

lærerne foregår mellem LC 

(Lærernes Centralorganisa'on) 

og KL. 
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Hinkeruden er nysgerrig e#er 

hvordan det går ”de små grup-

per” i kredsen. Vi har taget en 

snak med Trine Kyhn, Vangebo-

skolen. Hun er TR for kommunens 

PPR-medarbejdere. 

 

Hvem er det, du er TR for? 
Jeg repræsenterer logopæd’erne, 

cand.pæd.psych’erne og  

hjemme- ene-underviserne. I alt 

ca. 20 medlemmer. 

 

Hvor mange hjemme- ene-
undervisere er der? 
Der er to af dem. Og 

cand.pæd.psych’erne er jo en ud-

døende race. 

Cand.psych’erne (de universitets-

uddannede psykologer) er organi-

seret i AC. 

 

Hvordan oplever du børne-
karakteren i dag? 
De er jo ligesom deres forældre, 

kan man sige. De er enormt for-

travlede – har mange 'ng om 

ørerne. Jeg oplever mange foræl-

dre, der ikke har rig'g 'd 'l deres 

børn. De synes, at dem kan vi som 

system ta’ os af, og fikse – hvis der 

skulle være noget at fikse. Det er 

den samme mentalitet, jeg møder 

hos børnene. Det er meget med at 

kræve og ”mig selv først” – ikke så 

meget for fællesskabet. 

 

Har det ændret sig med reformen 
– og med iPads �l alle? 
Ikke så meget reformen, men jeg 

synes at det med iPads i skolen… 

Det synes jeg ikke nødvendigvis er 

en god 'ng. Det gælder også i fa-

milien. Vi er fire derhjemme og 

har hver en iPad. Det gør det altså 

svært at holde koncentra'onen 

om det man er i gang med. Så 

kommer der lige en eller anden 

pop-up – det behøver ikke engang 

være en, der skriver 'l dem, det 

kan også være en besked fra en 

app eller et spil – mens de egentlig 

skulle være i gang med at lave de-

res matema'k – og så er de allere-

de tabt. I skolen kan det også væ-

re svært for læreren at se, om de 

rent fak'sk laver det, de skal eller 

om de laver noget helt andet. 

Selvfølgelig kan det noget, men 

jeg synes man skal være varsom 

med at sæ2e 

det i stedet for 

bøger, hvor 

man bedre kan 

fastholde det 

man arbejder 

med – bladre 

'lbage osv. 

 

Hvad har lov 
409 betydet for 
dig og dine ar-
bejdsvilkår? 
Man kan sige 

at vi er jo un-

derlagt lov 409, 

men vi er en 

gruppe, der 

ikke er særligt 

velbeskrevet i 

loven, så vi fungerer egentlig lige-

som før. Dvs. vi har nogle opgaver, 

og dem løser vi. Vi er jo ikke en del 

af alt det med lejrskoler, 'lsyn 

osv. Til gengæld har vi andre opga-

ver end dem på skolen. Vi har jo 

også opgaver i børnehaver, på for-

valtningen, i dagplejen og hos 

børn, der ikke går i dagins'tu'on. 

Vi har også vejledning af forældre, 

lærere og pædagoger. Men det er 

svært at sæ2e 'd på, for det lap-

per ind over hinanden. 

 

Hvad har de nye �der betydet for 
dit samarbejde med lærerne? 
Min oplevelse er at der står lære-

re, der rig'g gerne vil mødes om-

kring nogle børn – tale med mig 

eller psykologen om nogle proble-

ma'kker – men at de ikke har 'd! 

Jeg havde en oplevelse på Nærum 

skole, hvor vi havde ha� et møde 

med forældre, lærere, tolk og det 

hele – og e�erfølgende ville vi rig-

'g gerne følge op på hvad hun 

(læreren) så rent fak'sk kunne 

gøre med det her barn. Det skulle 

så helst være i ugen e�er, for el-

lers havde hun brugt al sin forbe-

redelses'd for ugen. Det er et 

kæmpe dilemma at stå i: På den 

I en fortravlet .d: 

” Det er også vig.gt med den enkelte elev! ” 

Af Lars Jørn Jensen 

TR for PPR Trine Kyhn på arbejde på Vangeboskolen. 
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ene side vil de rig'g gerne løse op-

gaven, på den anden side har de 

bare ikke muligheden. Så må de 

prioritere – og der kommer de 

nemt 'l at prioritere hele klassen, 

hvor jeg så kommer og siger: - Men 

det er også vig'gt med den enkel-

te! 

Men jeg bruger meget mere 'd i 

forhold 'l 'dligere, på at forsøge 

at a�ale møder – s'kke hovederne 

sammen i frikvarteret, eller spise 

frokost sammen - og så sker der 

mange gange noget andet, der gør 

at det ikke lykkes 

 

Hvordan ser du på ambi�onen om 
at inkludere langt flere elever i nor-
malklasserne? 
Inklusion er jo rig'g godt, når det 

er berigende for alle parter – gerne 

mer’ af det. Men der hvor man kan 

begynde at s'lle spørgsmålstegn, 

er hvor det fak'sk ikke gavner den 

enkelte, eller hvor det er på be-

kostning af fællesskabet. Hvor de 

øvrige elever i klassen – om ikke 

lider af det – så får begrænset det 

faglige udby2e. Der synes jeg det 

er problema'sk. Jeg synes også 

godt man kan diskutere om de 'l-

bud vi har 'l børn, der ikke kan el-

ler skal inkluderes – om det er de 

rig'ge 'lbud – om de har det rig'-

ge 'lsnit i forhold 'l de behov, der 

i virkeligheden er hos eleverne. 

Har du, som talepædagog, fat i 
mange af inklusions-eleverne? 
Altså, skolerne lø�er jo en tungere 

inklusionsopgave end 'dligere, og 

nogle af de børn har jo talevanske-

ligheder. Men hvis de havde været 

i sær-'lbud, skulle vi jo alligevel 

stø2e dem med deres vanskelighe-

der, så det er egentlig det samme. 

 

Men hvordan oplever du arbejds-
presset nu? 
Det er anderledes! Jeg oplever at 

jeg vil egentlig gerne bruge mere 

'd med nogle bestemte børn, end 

det egentlig kan lade sig gøre. For 

det er jo ikke kun at sidde med det 

enkelte barn, det er også alt det 

arbejde, der følger med – med for-

ældrene og med lærerne – det kan 

være svært at få 'l at hænge sam-

men. 

 

 

Hvad du drømte… 
 

Ingen tvivl om at folkeskolereformens fædre og mød-
re har drømt skønt om frem�dens skole. 
Men bare de dog havde læst på deres Ingemann, da 
drømmen skulle føres ud i livet! 
 
Giv .d! og livets træ bli’r grønt 

må frosten det end kue; 

giv .d! og hvad du drømte skønt, 

du skal i sandhed skue. 
 

 

                        Fra ”I sne står urt og busk i skjul”  
B. S. Ingemann, 1831 

 
” Min oplevelse er at der 
står lærere, der rig�g ger-
ne vil mødes omkring nog-
le børn – tale med mig el-
ler psykologen om nogle 
problema�kker – men at 
de ikke har �d!” 

Årets julebanko for frak�on 4 var igen en stor succes ar-
rangeret af Annemarie og Tove. 


