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Formanden skriver:  
Den nye skolestruktur er vedtaget 
Af Marianne Toftgaard,  
Formand for Rudersdalkredsen 

Skolestrukturændringerne er 
nu en realitet. Politikerne har 
besluttet, at Rudersdal Kommu-
ne fra 1. august 2020 skal have 
8 skoler fordelt på 12 matrikler.  
 
Helt tilbage fra §17.4-udvalgets 
start har Rudersdalkredsens opga-
ve i dette her været at arbejde for 
ordentlige forhold for medarbej-
derne uanset beslutning. Det bety-
der, at vi har arbejdet for, at der 
fremover skal være tilstrækkelige 
resurser til at løse den opgave, 
skolen har (dvs. at strukturændrin-
gen skal sikre et større økonomisk 
råderum til skolerne) – samt at der 
er ekstra resurser i implemen-
teringsfasen (dvs. en investe-
ring i processen).  
 
Ordentlige arbejdsvilkår 
Den opgave har vi forfulgt. 
Det fortalte vi om på forårets 
generalforsamling, det kan 
ses i anbefaling 3 i §17.4-
udvalgets rapport, det kan læ-
ses i referaterne fra Område-
MED og det kan læses i vores 
høringssvar til strukturforsla-
get. 
 
Kredsens opgave fremover 
Men det er først nu, det rigti-
ge arbejde begynder.  
Det er nu vi skal følge op på, 

hvilke opgaver, der konkret drosles 
ned, så der er overskud og luft til 
sammenlægningsprocessen på sko-
lerne.  
Det er nu vi skal forhandle TR-
situationen på skolerne.  
Det er nu, vi skal have indflydelse 
på arbejdsmiljøorganisationen på 
de sammenlagte skoler.  
Det er nu, vi skal støtte tillidsre-
præsentanterne i sammenlægnings-
MEDudvalgene, så vi får størst 
mulig gennemsigtighed og indfly-
delse på både økonomi og proces.  
Det er nu, vi skal fastholde drøftel-
serne i OmrådeMED, hvor skole-
struktur er fast punkt.  
Og det er nu, vi skal blive ved med 
at mødes med politikere og forvalt-
ning og tale skolernes sag og med-
arbejdernes vilkår. 

Hvad sker der nu? 
Konkret er der udpeget ledere på 
de nye skoler, og man kan se hele 
fordelingen og tidspunkter for til-
trædelse på kommunens intranet. 
 
SammenlægningsMED 
På de sammenlagte skoler skal der 
etableres sammenlægningsMED. 
SammenlægningsMED’ene sam-
arbejder med de MED-udvalg, der 
allerede eksisterer på de nuværen-
de skoler. 
 
Indflydelse lokalt 
Det er vigtigt at alle ved, hvor ind-
flydelsen findes. Derfor har vi i 
OmrådeMED arbejdet for, at sko-
lelederne i begge MED-
udvalgsregi og på møder med per-
sonalet hele tiden inddrager syns-

punkter, erfaringer, ideer og 
forslag. Derfor er det også 
vigtigt, at alle får meldt ind, 
både med forslag og med 
bekymringer. Brug din 
stemme og din professio-
nelle dømmekraft, brug din 
indflydelse. 

’OmrådeMED er opmærksomme på, 
at der i forbindelse med implemente-
ring af den nye skolestruktur vil være 
behov for at ledelser og medarbejde-
re påtager sig ekstra arbejde ved at 
indgå i de sammenlægningsproces-
ser, der skal etableres. OmrådeMED 
vil derfor opfordre til, at der findes 
øgede ressourcer til at understøtte 
sammenlægningsprocesserne og ar-
bejdet med Skolestruktur-udvalgets 
anbefalinger’ 
OmrådeMED 7/10-2019 

Toftevangskolen, der nu 
skal have nyt navn efter 
sammenlægningen med 
Bistrupskolen. 
Fotos: Gregers Nordentoft 
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NY Start og kommissionens arbejde 

Af Tine M. Friedrichsen 
Kredsstyrelsen 
 
I forbindelse med OK 18 blev 
der nedsat en kommission, 
som fik til opgave at foretage 
en grundig analyse og afkla-
ring af lærernes arbejdsfor-
hold på skolerne. 
 
Kommissionen har talt med læ-
rere, skoleledere og forvaltnin-
ger i hele landet og resultatet af 
dens undersøgelser og anbefa-
linger bliver fremlagt i en rap-
port, som bliver offentliggjort 16. 
december. 
Rapporten er altså ikke en 
færdig aftale om lærernes ar-
bejdsforhold i sig selv.  
 

Forhandling 
Rapporten og dens anbefalin-
ger vil derimod danne ud-
gangspunkt for de efterfølgen-
de forhandlinger i løbet af for-
året 2020 mellem DLF og KL 
om en arbejdstidsaftale for læ-
rerne.  
Forhandlingsresultatet vil deref-
ter komme til afstemning hos 
lærerne.  
 
Afstemning 
Hvis resultatet af afstemningen 
om aftalen bliver et nej, betyder 
det, at aftalen skal genforhand-
les af Fagforeningernes Hoved-
organisation (FH) til OK21. Det-
te er en anden forhandlingssi-
tuation, da den involverer flere 
fagorganisationer, og det kan 

Af Marianne Toftgaard 
Formand for Rudersdalkredsen 
 
Hvert fjerde år er der valg til Ho-
vedstyrelsen (HS) i Danmarks 
Lærerforening.  
 
Alle kan stille op, men det for-
udsætter, at man har 2 supple-
antkandidater med sig, og 
mindst 20 såkaldte stillere, der 
med deres underskrift ’siger 
god for’ HS-kandidaten. 
 
I Rudersdalkredsen har vi tidli-
gere støttet Anders Liltorp, der 
udover at sidde i HS, er Kreds-
formand i Rødovre Lærerfor-
ening.  
I år har vi valgt at fastholde 
støtten til Anders Liltorp på den 
måde, at to fra kredsstyrelsens 
forretningsudvalg er stillere for 
Anders.  
Det er vi fordi han arbejder kon-

Hovedstyrelsesvalg 2019 

struktivt i Hovedstyrelsen, især 
med fokus på vilkårene for in-
klusion, men generelt med un-
dervisningskvalitet og mulighe-
den for at den enkelte lærer og 
børnehaveklasseleder skal 
kunne løse opgaven. 
 
Samtidig har vi valgt også at 
støtte Morten Refskov med to 
stillere fra FU. Morten, der i øv-
rigt er kredsformand i Ballerup, 
stillede op til næstformandsval-
get på kongressen i oktober—
men blev ikke valgt.  
 
Vi mener, at Mortens tanker, 
dels om udviklingen af DLF 
som forening, dels om de fag-
politiske mål, er værd at høre 
på og arbejde videre med, og 
at han derfor skal bevare sin 
nuværende plads i HS.  
 

Alle kandidater får spalteplads 
i vores fagblad ’Folkeskolen’, 
så efter opstilingsfristen den 
15. november kan man læse 
mere om kandidaternes hold-
ninger og mærkesager dér. 
 
Valget foregår elektronisk, så 
vær klar til at stemme mellem 
21. november og 3. decem-
ber—der er præmie til skoler/
arbejdspladser med høj stem-
meprocent. 
 
Link til HS-valg https://
www.folkeskolen.dk/emneord/
arbejdsliv/dlf/hovedstyrelsesvalg-2019/  
 
 

derfor blive vanskeligere at 
opnå en god aftale på det tids-
punkt, end hvis DLF og KL når 
frem til en aftale i foråret 2020. 
 
Tillidsrepræsentanterne 
Det er altså vigtigt, hvad der 
kommer af anbefalinger fra 
kommissionen, og derfor er 
alle kredsformænd indkaldt til 
møde den 16. december, og 
alle tillidsrepræsentanter fra 
hele landet mødes til oriente-
ring i Odense den 17. decem-
ber. På alle skoler vil TR efter 
stormødet kunne fortælle, 
hvad kommissionen er nået 
frem til, og hvad DLF går til 
forhandling på baggrund af. 
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Redaktion:  
Marianne Toftgaard        
Gregers Nordentoft 
Finn Jensen 
Tine Friedrichsen 
 
Adresse:  
HinkeRuden, Lærernes Hus, Kongevejen 391, 2840  Holte. 
E-mail: 026@dlf.org 
 
Deadline næste nummer: 22. oktober 2019 

 

 
 

Arrangement i fraktion 4—Julebanko 
Fredag den 6. december kl. 10.30—13.00 er der traditionen tro julebanko på 
kredskontoret: Lærernes Hus, Kongevejen 391, 2840 Holte. 
Har du ikke tilmeldt dig endnu, så skynd dig at få det gjort. 
Mail: 026@dlf.org 
Tlf.: 4541 3838 
 
Selve arrangementet koster 50 kr., og man skal desuden huske at 
medbringe en gave til max 30 kr., som skal bruges til præmie.  
  
Det plejer at være festligt, så kom endelig og få gang i julehumøret. 

Klimapolitik i Rudersdalkredsen? 
På seneste generalforsamling vedtog medlemmerne, at vi i kredsen skulle drøf-
te klimadagsordenen med henblik på eventuelt at udarbejde en klimapolitik for 
kredsen. 
Vi har nu haft første drøftelse i kredsstyrelsen, og det giver to veje at tænke kli-
ma:  
· Klima i skolen, hvor fx bæredygtighed allerede er en del af  Fælles Mål i 

naturfagene.  
· Kredsens klimaregnskab, fx i forhold til transport, affaldssortering, gen-

brug, energi osv. 
Vi arbejder videre med klimaet på mødet i december. 

Løntjek 
Som vi skrev i seneste nummer af HinkeRuden, har vi alle fået en generel løn-
stigning pr. 1. oktober på 1 %.  
Du kan i den kommende tid få tjekket din lønseddel og se, om du har fået det du 
skal have. 
Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du ønsker løntjek, så arrangerer vi en lønef-
termiddag på skolen. 
 
Heldigvis er der sjældent fejl i lønsedlerne, men vi har alligevel de seneste år 
fundet penge til medlemmer på de fleste skoler. 
 
Hvis der ikke er nok på skolen til at lave en løntjek-eftermiddag, kan du altid få 
tjekket din lønseddel på kredskontoret. 
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