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Farvel fra Finn 
Af Finn Ebbesen Jensen 

Afgående næstformand for Rudersdalkredsen 

Jeg vil hermed benytte lejlig-
heden til at skrive et par ord 
i Hinkeruden i anledning af, 
at jeg stopper min karriere i 
først Søllerød lærerforening 
og i dag Rudersdalkredsen. 

 

Det har været en relativt lang 
rejse, som startede i 1999 
med, at jeg blev valgt som TR 
på den dengang ”nye” skole, 
Dronninggårdskolen.  

Kort efter viste det sig, at Søl-
lerød Lærerforening skulle ha-
ve nyt formandskab, og jeg 
havde åbenbart meget hurtigt 
gjort mig bemærket, så jeg 
blev valgt som næstformand, 
og Dorte Lange som formand, 
ganske få måneder efter jeg 
havde startet min TR-karriere. 

Ved kommunesammenlægnin-
gen i 2007 blev Birkerød og 
Søllerød Lærerforeninger til 
Rudersdalkredsen. Jeg over-
lod mit næstformandskab til 
formanden for Birkerød lærer-

forening, Kim Sørensen, og 
Dorte Lange forblev formand. 
Jeg fortsatte som medlem af 
Kredsens forretningsudvalg og 
havde fokus på varetagelsen og 
sikringen af uddannelsen af nye 
tillidsrepræsentanter og tilrette-
lagde kredsens faglige semina-
rer og div. medlemsarrange-
menter. 

Skæbnen ville så, at kredsen 
igen for 4 år siden, skulle have 
ny næstformand. Jeg takkede 
igen ja, og har så delt formand-
skabet med kredsens nuværen-
de formand, Marianne Toft-
gaard, siden. 

Hvis jeg skal nævne et par ting, 
som jeg har været glad for at 
være en del af, så er det flere af 
de lokale aftaler, såvel arbejds-
tidsmæssigt som lønmæssigt, 
som vi har indgået sammen 
med kommunen. Her tænker 
jeg specielt på dem, som vi ind-
gik før i tiden.  

Tiden omkring og efter lærer-
lockouten i 2013 fyldte meget i 
årene efter, og gjorde, som jeg 
ser det, at efterfølgende aftaler/
fælles forståelser, var mindre 
attraktive. Heldigvis så forlader 
jeg kredsen med oprejst pande, 
da den seneste aftale har rigtig 
mange gode elementer. I takt 
med at skolerne efterlever den, 
ser jeg fine muligheder, for at 
lærerne i dag kan få en rimelig 
opgaveoversigt, selvom jeg ger-
ne havde set at undervisnings-
timetallet, havde været mindre 
for den enkelte lærer, for der-
med at kunne sikre mere tid til 
forberedelsen af undervisnin-
gen. 

En anden ting, som jeg har glæ-
det mig over igennem årene er, 
at det har været fantastisk at 

møde så mange nye tillidsre-
præsentanter i min tid på kred-
sen, og der har været rigtig 
mange. Jeg tror jeg har talt me-
re end 75. I har alle været med 
til at gøre arbejdet på kredsen 
både spændende og udfor-
drende, og heldigvis har der 
været mange sjove stunder un-
dervejs. 

Derudover så er arbejdet som 
næstformand, også at være en 
del af en fælles kommunal gren 
af DLF. Det såkaldte HØ-
samarbejde (Hovedstaden 
Øst). Det har været både inspi-
rerende og lærerrigt. I det hele 
taget har det været dejligt, at 
være en del af en forening med 
så mange kompetente kolleger, 
som DLF består af. 

Til sidst vil jeg nævne, at jeg 
har været rigtig glad for at have 
haft min gang på min skole 
med undervisning og samar-
bejde med kolleger, da jeg er 
sikker på, at det er uhyre vigtigt 
at få input og sparring med kol-
legerne ude på skolerne, for 
hele tiden at kunne fornemme, 
hvad der ønskes, at lærerfor-
eningen arbejder for (også 
selvom det ofte er svært at til-
godese alles ønsker og opnå 
de resultater, som alle lærere 
synes, vi bør). 

Tak fra os 
Kære Finn 
Tusind tak for indsatsen 
skal også lyde fra os i kred-
sen. Du skal nok få en læn-
gere tale på næste møde 
og på Generalforsamlin-
gen, men lige nu bare tak, 
fordi du altid har stillet dig 
til rådighed på bedste vis 
og ydet en stor indsats. 
Vi vil savne dig. 

Finn på talerstolen ved generalfor-

samlingen i 2013. 
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Ifølge Rudersdalkredsens vedtægter er der valg til kredsstyrelsen hvert andet år i lige 
år. Rudersdalkredsen er en såkaldt TR-styrelse, så en del af styrelsesmedlemmerne 
vælges på skolerne og på PPR via valget som tillidsrepræsentant. 
 
De sidste 4 medlemmer af kredsstyrelsen, nemlig formand, næstformand, kasserer og GF-
valgt medlem, udgør kredsens forretningsudvalg, og vælges på generalforsamlingen. 
Vi har i kredsstyrelsen valgt at pege på vores kandidater til posterne, men enhver kan stille 
op helt frem til og med generalforsamlingen. 
Ud over ovennævnte kredsstyrelsesmedlemmer skal vi også vælge interne revisorer, samt 
en revisorsuppleant. De interne revisorer påser, at kredsen anvender sine midler efter hen-
sigten i budgettet. Annemarie Jørgensen, Gitte Hansen og Kim Sørensen genopstiller. 

Valg til kredsstyrelsen 2020 

Marianne Toftgaard 
Genopstiller som formand 
 
Jeg har været kredsformand i 12 år, og jeg 
genopstiller, fordi jeg gerne vil fortsætte mit 
arbejde for kredsens medlemmer.  
Vi leverer god sagsbehandling for medlem-
mer, der har brug for hjælp i forbindelse 
med fx barsel, løn, tjenstlige samtaler, syg-
dom eller afsked. 
Og vi forhandler aftaler, med det formål  at 
skaffe medlemmerne de bedst mulige for-
hold, økonomisk og tjenstligt. 
Her spiller overblik, kreativitet, forståelse og 
erfaring ind, og det kan jeg byde ind med. 
Samtidig  vil jeg også gerne arbejde videre 
på at gøre vores lokale indflydelse gælden-
ce centralt, fx via DLF’s kongres. 

Tine M. Friedrichsen 
Opstiller som næstformand 
 
Jeg blev valgt til TR  i 2014 på Nærum Sko-
le og til Rudersdalkredsens FU i 2018, som 
pædagogisk ansvarlig. 
 
Der stilles i dag høje krav til alle professi-
onsudøvende, og det er en hjertesag for 
mig at arbejde for ordentlige rammer og ar-
bejdsvilkår  for kredsens medlemmer og 
være med til at sikre det nødvendige net-
værk omkring den enkelte, når der er brug 
for rådgivning. 
I dette vigtige arbejde bidrager jeg med en-
gagement, indlevelse og ro og trækker på 
mine erfaringer i mit arbejde for Kredsen, 

Gregers Nordentoft 
Genopstiller som FU-medlem/kasserer 
 
Ud over at arbejde som lærer på Tofte-
vangskolen har jeg siden 2008 været valgt 
ind i Rudersdalkredsens FU som kasserer 
og arbejdsmiljøansvarlig. Før det var jeg 
tillidsrepræsentant på Toftevangskolen. 

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at 
skabe så gode rammer for både det fysiske 
og det psykiske arbejdsmiljø som muligt. 
Det gøres ved at anvende lovgivning og 
aftaler på området, så den enkelte har de 
bedst mulige arbejdsvilkår. Det gælder og-
så i sagsbehandlingen for medlemmer, der 
har behov for rådgivning om ansættelse på 
særlige vilkår, sygdom, flexjob, pension, 
mv. 

Flemming G. Madsen 
Opstiller som FU-medlem 
 
Jeg er lærer på Bistrupskolen, hvor jeg pri-
mært underviser i dansk og fransk. 
I 2015 blev jeg ansat i Rudersdal kommu-
ne og jeg har været tillidsrepræsentant si-
den 2017. 
Jeg har været lærer siden 1993. 
Det er min klare opfattelse, at fagforenin-
gen er en vigtig medspiller i kommunen, og 
jeg ønsker at bakke op og gøre en indsats i 
dette arbejde. 
Desuden mener jeg, at vi som kredsbesty-
relse skal arbejde videre med at gøre vo-
res organisation endnu bedre og tydeligere 
i lærernes arbejdsliv. 

 

Kresstyrelsens kandidater til formandskab/FU 
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Generalforsamling torsdag den 19. marts 2020 

Husk at tilmelde dig årets generalforsamling med efterfølgende spisning hos din 
TR eller på kredsens mail (026@dlf.org). Du kan se dagsordenen på kredsens 
hjemmeside: www.rudersdalkredsen.dk. 

Farvel til Skolekom—Har du husket at ændre din 
mailadresse i medlemssystemet? 
Det er altid en udfordring, når man skifter mailadresse. Har man hu-
sket at få ændret til den nye mail alle steder? 
Vi kan konstatere, at en del medlemmer stadig har en skolekom-mailadresse 
stående i medlemssystemet. Hvis det bl.a. er dig, så opfordrer vi til, at du får 

den rettet til din nye mail via Min Side på DLF’s hjemmeside: www.dlf.org  
Så kan du også i fremtiden få mail fra din fagforening :-) 

Undskyld, hvor finder jeg udskolingen? 
 
Børne– og Skoleudvalget skal onsdag den 10. marts drøfte, hvor Toftevang-/
Bistrupskolen og Vangebo/Næarum Skole fremover skal have udskoling. 
Arkitektfirmaet har afleveret en rapport, hvor der både tages stilling til det rent 
areal-mæssige, og også gives et bud på, om skolerne kan indrettes hensigts-
mæssigt i forhold til ønskerne for udskolingsmiljøer. 
SammenlægningsMED har drøftet, og Sammenlægningsbestyrelserne har sendt 
høringssvar til Børne– og Skoleudvalget. Se dagsorden og senere referat på 
kommunens hjemmeside: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#ed70890b-eb9a-4ab9-bdbe-
69b5b029fe48  

På Høsterkøb-/Sjælsøskolen ligger udskolingen i dag allerede på Sjælsøskolen, 
og på Ny Holte/Dronninggårdskolen er det ikke muligt endnu at sammenlægge 
udskolingerne fysisk, så der kommer analysen senere. 
På ingen af kommunens skoler sker der en fuld sammenlægning til sommer, idet 
der skal bygges om, før det er muligt, uanset hvor udskolingerne skal være. 
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Redaktion:  
Marianne Toftgaard 
Gregers Nordentoft 
Finn Jensen 
Tine Friedrichsen 
 
Deadline næste nummer: 25. marts 

Adresse:  
HinkeRuden 
Lærernes Hus 
Kongevejen 391  
2840  Holte 
 
E-mail: 026@dlf.org 

 

Periodeforhandlingerne 
5. marts begyndte forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale. Anders Bondo 
(DLF) og  Michael  Ziegler (KL) er klar til næste runde. Baggrunden er Lærer-
kommissionens rapport, der kom i december 2016.  Den skabte dels et fælles 
billede af de udfordringer, der skal løses, og dels anbefalede den et såkaldt 
’samarbejdsspor’, som vejen frem til en god aftale.  
Forhandlingerne skal gerne afsluttes med et godt resultat i slutningen af april—
hvorefter resultatet kommer til urafstemning. 

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#ed70890b-eb9a-4ab9-bdbe-69b5b029fe48
https://dagsordener.rudersdal.dk/vis/#ed70890b-eb9a-4ab9-bdbe-69b5b029fe48

