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Formanden skriver: 

Fjernt og nært—kongres og struktur 
Af Marianne Toftgaard,  
Formand for Rudersdalkredsen 

Hvad sker der med folkesko-
lerne i Danmark og lærernes 
arbejdstid? Og hvad sker 
der i Rudersdal Kommune 
med vores 12 skoler? 
Nogle af svarene kommer i 
løbet af efteråret. 
 
Kongres 
1.-3. oktober afholder DLF or-
dinær kongres. Det er for tidligt 
at drøfte på kongressen, hvad 
kommissionen, som blev ned-
sat ved OK-18, har fundet ud 
af. Det fortæller de nemlig først 
til december. Men vi drøfter de 
muligheder, vi kan se, og pla-
nerne for, hvad der skal ske, 
når resultatet kommer. 
 
Stormøde for TR’er 
Den 16. december mødes alle 
kredsformænd for at høre, 
hvad resultatet af Kommissio-
nens arbejde det sidste år er 
blevet, og dagen efter tager 
tillidsrepræsentanter fra hele 
landet til Odense til fællesmø-
de, for at blive orienteret. Der 
er ikke sluppet noget ud om 
arbejdet, så det bliver utrolig 
spændende. 
 
1 milliard til folkeskolen? 
Forhåbentlig kan arbejdet dan-
ne basis for en god, central 
arbejdstidsaftale—og hvis poli-
tikerne så finder en milliard til 
folkeskolen på finansloven, be-
gynder det at ligne noget. 
 
Næstformandsvalg 
Noget som vi godt kan drøfte 
på kongressen er valget af 
næstformand. Næstformands-
valg er oppe i tiden, og helt ef-

ter bogen skal vi på dette års 
kongres vælge formand og 
næstformand for den næste 4-
årige periode. 
 
Kandidater: 
Anders Bondo Christensen er 
foreløbig (og sandsynligvis) 
eneste kandidat til formandspo-
sten, men der er to kandidater 
til næstformandsposten: Dorte 
Lange, der er den nuværende 
næstformand (og tidligere 
kredsformand her i kredsen) og 
Morten Refskov, der er medlem 
af Hovedstyrelsen i DLF samt 
kredsformand i Ballerup. 
 
Valget 
Valget foregår på tredjedagen 
af kongressen og det er de de-
legerede, der vælger. Vi har 
drøftet de to kandidater på 
kredsstyrelsesmøder, og der-
med klædt kredsens delegerede 
på. Desuden deltager kredsens 
forretningsudvalg i et møde, 
hvor de to kandidater fortæller 
om deres kandidatur—og først 
derefter tager vi endelig stilling 
til, hvem vi stemmer på. 
Links til næstformandskandidaterne 
for interesserede: 
http://www.mortenrefskov.dk/  
https://www.dortelange.dk  
 
Kongressen i øvrig 
Blandt de øvrige punkter på 
dagsordenen er Folkeskoleidea-
let, som er til vedtagelse, samt 
drøftelsen om, hvorvidt vi som 
forening er klædt på til fremti-
den. En drøftelse, som aldrig 
slutter, men som er væsentlig at 
give ekstra opmærksomhed en 
gang imellem. Man kan følge 
med på kongressen på DLF’s 
hjemmeside: www.dlf.org 
 

Skolestruktur 
Og så lidt om det lokale. Hø-
ringsperioden i forbindelse med 
Kommunalbestyrelsens forslag 
om strukturændringer er slut.  
Kredsens høringssvar koncen-
trerer sig om de bekymringer, vi 
har:  
· Er den beregnede økonomiske ge-

vinst reel, og er elevtalsprognosen 
retvisende? 

· Er den foreslåede strukturændring for 
omfattende, og står udbyttet mål med 
indsatsen? 

· Hvordan kan skolerne fastholde de 
engagerede lærere og børnehaveklas-
seledere? 

· Hvordan fastholdes eleverne? 
· Er der tilstrækkelig ledelseskraft tæt 

på medarbejderne?  
· Kan vi fastholde kvaliteten og de en-

kelte skolers særlige styrker? 
 
Pas på medarbejderne 
Samtidig er et vigtigt budskab 
som fagforening, at politikerne 
skal tage vare på medarbejder-
ne. Hvis skolestrukturændringer-
ne bliver vedtaget som beskre-
vet i høringsmaterialet, er politi-
kerne nødt til at investere i pro-
cessen: 
’Ingen medarbejdere kan levere fuldt 
ud og med kvalitet på alle parametre, 
og oveni deltage i en omstillingspro-
ces.  
Derfor skal der tilføres økonomiske 
ressourcer i overgangsfasen for fortsat 
at sikre kvalitet på skoleområdet, fast-
holdelse af medarbejdere samt skoler-
ne som attraktive arbejdspladser.’ 
 
Din fagforening 
Når vi når frem til jul, er vi blevet 
klogere, og vi kan yderligere 
målrette det store fagforenings-
arbejde med at sikre medindfly-
delse og gode arbejdsforhold for 
alle medlemmer, både centralt 
og lokalt. 
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Seniortur til Det Kongelige Teater 
’Som deltager i et forrygende 
arrangement her i formiddag - 
TAK. 
 
Hvor var det interessant at bli-
ve guidet omkring af Lars Hal-
by. Hvor er han kompetent, 
charmerende, med overskud 
og dyb viden om enhver detal-
je.’ 
 
Sådan lød det i en mail fra en af 
deltagerne på efterårets senior-
tur, der gik til Det Kongelige Te-
ater. 
 
Deltagerne i turen kom med 
på opdagelse på Det Kongeli-
ge Teaters Gamle Scene. Op-
levelsen inkluderede den helt 
særlige stemning, de histori-
ske loftsmalerier, svungne 
engle og den traditionelle sto-
re prismelysekrone i teatersa-
len.  
 

Der var også rundvisning bag 
scenen, bl.a. i den store 
skræddersal, hvor eventyrli-
ge kostumer til teaterets fo-
restillinger bliver til.  
 
Endelig fik deltagerne lov til 
at kigge ind i Dronning Mar-
grethes private salon og lo-
ge. 
 

 
Som altid et 
spændende 
seniorarran-
gement. 
Husk at hol-
de øje med 
din mailboks, 
så du kan 
melde dig til 
næste arran-
gement. 

Kredsen har længe forhandlet 
med Skoleområdet om en ny 
forhåndsaftale, dvs. en ny 
lønaftale for lærere og børne-
haveklasseledere. 
 
Vi er næsten i mål, mangler at 
underskrive selve lønaftalen og 
det tilhørende referat. Vi skriver 
meget mere om det i næste 
nummer af HinkeRuden. 
 
Ferie 
Sammen med lønaftalen har vi 
forhandlet forholdene for lærere 
og bh.kl.ledere i sommerferien 
2020.  
På grund af den nye ferielov 
mangler alle medarbejdere små 
4 dages ferieoptjening, hvis de 

Lønforhandlinger og ferieaftale for 2020 

vil holde 4 ugers sommerferie. 
Og på grund af vores årsnorm, 
kan vi ikke bare ’nøjes’ med 3 
ugers ferie i elevernes som-
merferie og så udskyde resten 
til den nye ferielov træder i 
kraft. 
 
0-dage 
Den løsning, vi har forhandlet, 
gør at alle kan yde ekstra ar-
bejde i et omfang svarende til 
den manglende ferie. Det ar-
bejde kan så enten lægges på 
de konkrete dage i juli, eller på 
et andet tidspunkt i løbet af 
året— hvorefter man har ret til 
et tilsvarende antal timer som 0
-dage, som så lægges i juli. 

6. ferieuge 
Hvis man ikke ønsker at arbej-
de et forhøjet antal timer, kan 
man også vælge at bruge 
6.ferieuge-dage til de mang-
lende feriedage.  
Hele aftalen kan ses på hjem-
mesiden: 
www.rudersdalkredsen.dk 
 
Logopæder 
Vi har også begæret lønfor-
handling for logopæderne, og 
vi regner med, at forhandlings-
forløbet går i gang snarest.  
Også mere om det i et kom-
mende nummer af HinkeRu-
den. 
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Har du optjent ferie til uge 42? 
Hvis du ikke har haft arbejde hele 2018, har du muligvis ikke optjent ferie nok til 
at få løn under den kollektive ferie i uge 42. Hvis det gælder dig, så kontakt læ-
rernes a-kasse: www.dlfa.dk og få rådgivning om, hvordan du forholder dig. 

Opgaveoversigter 
Som nogen måske husker, blev der nedsat et udvalg, der skulle kigge på skoler-
nes opgaveoversigter. På den baggrund har nogle af jer i år fået en opgave-
oversigt, der ser lidt anderledes ud. Lige nu sidder vi på kredskontoret og dan-
ner os et overblik over, om alle skoler har leveret det aftalte, hvorefter vi mødes 
i forhandlingsudvalget i begyndelsen af oktober for at drøfte det videre arbejde. 
  
Som det står i Lokalaftalen, skal man på sin opgaveoversigt kunne se sine op-
gaver med budgettimetal på, sin ansættelsesgrad, og sin ugenorm på almindeli-
ge skoleuger med elever. Alle opgaveoversigter skal være udarbejdet i TRIO. 
 

Lønstigning i oktober 
Ved overenskomsten i 2018 blev der aftalt en generel lønstigning pr. 1 oktober. 
Er man forudlønnet, kan man allerede se det på næste lønseddel. For de bag-
udlønnede vil det komme på lønsedlen i slutningen af oktober. 
Stigningen er på 1 %, og næste stigning på 1,6 % kommer pr. 1. januar 2020. 
Stigningerne er med forbehold for reguleringsordningen, som regulerer lønnen 
mellem det offentlige arbejdsmarked og det private. 

Ekstraordinær kongres i DLF 

 

Den årlige konges i DLF holdes som før omtalt i starten af oktober, men allerede 
nu er der fastsat dato for en ekstraordinær kongres den 5. februar 2020.  
Emnet for den ekstraordinære kongres er konsekvenserne af Lærerkommissio-
nens rapport, som offentliggøres lige før jul. 
Tanken med kommissionens rapport er, at den skal lægge op til en arbejdstids-
aftale for lærerne og børnehaveklasselederne, senest ved overenskomstfor-
handlingerne, der skal afsluttes 1. april 2021. 
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 Fritvalgstillægget 

Husk at meddele Lønkontoret, hvis du ønsker at ændre dit fritvalgstillæg fra ud-
betaling med lønnen til indbetaling på pensionen (eller omvendt). Fristen for at 
ændre tillægget er 1. oktober. 


