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Af Jesper Dissing 

Kredsstyrelsen i Ruders-
dalkredsen finder antallet 
af stress-relaterede syge-
meldinger på skolerne i Ru-
dersdal alarmerende. 
 En undersøgelse via til-
lidsrepræsentanterne viser, at 
mange af skolerne har 1-2 lære-
re, der er eller har været syge 
gennem en længere periode pga. 
stress. Dertil kommer mange 
flere, som er kortvarigt syge-
meldt pga. arbejdspresset. 
 Desuden viser undersøgel-
sen, at lærere også siger op pga. 
arbejdsmiljøet. Inden for det 
sidste halve år har mindst 10 
lærere sagt deres stilling op med 
netop den begrundelse. 

 Der er også lærere som 
forsøger at få den voldsomme 
arbejdsmænge til at hænge 
bedre sammen ved at gå ned i 
tid. Vores undersøgelse viser 
ikke præcist hvor mange, men 
vi har fået flere meldinger fra 
skolerne om, at der er flere 
lærere der gør det.  
 Udviklingen bliver fulgt i 
Folkeskolens MED-udvalg, 
hvor Rudersdalkredsens re-
præsentanter i første omgang 
har bedt skolelederne om at 
drøfte, hvordan de ser billedet 
på de respektive skoler, og om 
de kan konstatere en udvikling 
i tallene. Kredsstyrelsen har en 
fornemmelse af, at problemet 
er forholdsvis nyt, og at det 
har en voksende tendens, men 

det er ifølge kredsformand Dor-
te Lange vigtigt, at fornemmelse 
bliver til viden, og at der er en 
fælles forståelse mellem kreds 
og kommune om problemets 
omfang.  
 "Problemet må på den ene 
side ikke blive blæst op som en 
selvforstærkende mekanisme, 
hvis der reelt ikke er tale om en 
voksende tendens – og på den 
anden side må problemet ikke 
på forhånd syltes som en myte", 
siger Dorte Lange til HinkeRu-
den. "En fælles forståelse som 
platform for handling kan gøre, 
at kommune og skoleledelser på 
den ene side og kreds og tillids-
repræsentanter på den anden 
side sammen kan sikre nogle 
arbejdsforhold, som giver lærer-
ne bedst mulige betingelser for 
at lave god undervisning." □ 

Der har lige været kongres i 
DLF – hvad synes du den brag-
te af resultater? 
Udover at kongressen opnåede 
en flot samling om kravene til 
overenskomsten om løn og ar-
bejdstid, så er arbejdsmiljø ble-
vet en fagpolitisk satsning i de 
kommende år – det er en vigtig 
beslutning. 
  
Hvad går det på? Hvorfor er 
arbejdsmiljø hevet frem som et vigtigt område? 

Lærerne er blandt de allermest 
udsatte, især lige nu, i den of-
fentlige sektor. Den bliver kørt 
mere og mere som private virk-
somheder. Det får nogle konse-
kvenser: Altså at man som ledel-
se hele tiden tænker: Det vigtig-
ste er bundlinien.  Skolelederne 
kommer til at tænke i tal – og på 
den måde bliver det sådan en 
top-down-ledelse. Og det har 
katastrofale følger for arbejds-
miljøet. 
 

(Fortsættes på side 2) 

Dorte Lange, vores kredsformand, stiller op til hovedstyrelsen i DLF. Hvorfor nu det? Hvad 
vil hun der? 
Hinkeruden har taget en snak med hende om det. 

Af Lars Jørn Jensen 
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Hvad betyder det for arbejds-
miljøet? 
Ja, det stresser lærerne! Det vi 
arbejder med er jo så 
"langstrakt". Du kan jo ikke må-
le et resultat af en lærers indsats 
før du har set hvad det er for 
nogle unge mennesker, der er 
kommet ud i den anden en-
de. Karaktererne er faktisk 
kun en biting i forhold til 
hvad de er for nogle men-
nesker. 
Men vi kan vel ikke afvær-
ge den internationale 
"kontrol-bølge"? Bliver ud-
fordringen så ikke hvordan 
vi kan leve med den? 
Spørgsmålet er om vi ikke 
kan afværge den udvikling? 
Jeg har det sådan med ud-
viklingen – at det er noget 
man også selv er med til at 
bestemme. Problemet er, at 
der ikke er ret mange, der 
siger, hvad der er ved at ske 
– og påpeger konsekvenser-
ne. Der bruges plu-
sordsvendinger – at "nu 
skal der investeres i den 
offentlige sektor." Jeg synes 
det er en vigtig politisk op-
gave for DLF – at få fortalt, at i 
øjeblikket er den offentlige sek-
tor ved at blive ødelagt! Og det 
går også ud over undervisnin-
gen. Derfor slår vi så meget på i 
DLF, at læreren besidder en så 
enormt vigtig rolle. Hvis ikke 
læreren er der til at fortolke 
stoffet, fortolke de mål, som bli-
ver sat op -for vi er jo ikke imod, 
at der politisk bliver sat mål i 
læseplaner osv. -men hvis lære-
ren ikke er der, som person, til 
at få eleverne til at kigge op over 
stoffet – ud i verden – så har vi 
for mig at se en helt, helt ander-
ledes og meget dårligere under-
visning. 
 
Behøver management-ledelse 
og test gå ud over undervisnin-

(Fortsat fra side 1) gen? 
Ja, det er jeg helt sikker på det 
gør. Det er uundgåeligt, at læ-
rerne kommer til at undervise 
hen mod testene. Og selv om 
den ene og den anden stiller 
sig op og siger til os at det ikke 
er det vi skal, så er det det vi 
kommer til at gøre. 

 
Nu stiller du op til Hovedsty-
relsen – det må være et kæm-
pe arbejde! Hvad er det, der 
driver dig? 
Det med at udviklingen – det 
er noget vi selv er med til at 
bestemme…. jeg kan ikke lade 
være med at blande mig i den. 
Det vil jeg blive ved med og det 
har jeg det godt med. 
 
Hvad er dit svar til de lærere, 
der siger: "Hvad får jeg 
egentlig ud af alle mine kon-
tingentpenge til DLF?" 
Det er godt de forholder sig 
kritisk til det. Det er jo en slags 
privat forening, hvor de selv 
investerer – ikke bare deres 
penge – men også deres idéer, 

tanker – og tid! Og mit svar er: -
Hvad ville der ske, hvis DLF ik-
ke var der? Meget af det vi gør i 
fagforeningsarbejdet er jo at 
holde skuden på ret køl. At sør-
ge for at der er nogle aftaler – at 
sørge for at folks rettigheder 
bliver overholdt indenfor ram-
merne. Spørgsmålet kommer jo 
nok, når man synes man godt 
ville have mere ud af det – og 
det kan jeg godt forstå. For ofte 

er det at sikre aftalerne 
overholdt, jo ikke godt nok, 
hvis aftalerne ikke er gode 
nok. 
 
Hvis du bliver valgt til ho-
vedstyrelsen - hvilke for-
hold i DLF vil du først gå 
ind og søge ændret? 
Jeg kunne godt tænke mig 
en forening, som kan agere 
hurtigere. Vi er i dag orga-
niseret med tre faste ud-
valg: organisationsudval-
get, pædagogisk udvalg og 
fagligt udvalg. Formænde-
ne for disse udvalg danner 
sammen med DLF´s for-
mand og næstformand for-
retningsudvalget. Hvert af 
disse udvalg har et helt 
kontor med smadderdygti-
ge konsulenter, men den 
opdelte konstruktion kan 

ind imellem betyde, at kontorer-
ne meget kører for sig selv. Jeg 
tror, det kan hæmme vores mu-
ligheder for at agere politisk og 
hurtigt. Jeg synes der er behov 
for, at der bliver mere samarbej-
de på tværs. Masser af de poli-
tikområder vi arbejder med i 
DLF, går jo på tværs af den op-
deling. F.eks. spørgsmålet om 
rummelighed. 
 
Hvad bør der efter din mening 
gøres for at top og bund i DLF 
kan komme til at hænge bedre 
sammen? 
Der er jo en "stivhed" i at vi hele 
tiden arbejder indenfor nogle 
rammer. Det gør vi også lokalt. 
Der sidder jo nogle kredsfor-
mænd, som har opnået nogle 
resultater indenfor de givne 

Det bliver et varmt forår 
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Teamsamtaler er et vigtigt 
element i den lokalaftale, 
som vi arbejder under i Ru-
dersdal. Men hvordan går 
det med dem? Har skolerne 
fået afholdt dem? Hvordan 
tager lærerne det? 
 Skoleledere og kreds hav-
de sammen indkaldt til møde 
fredag eftermiddag i slutningen 
af oktober. Her skulle starten gå 
på en opfølgning på den aftale, 
som blev indgået i foråret mel-
lem kreds og kommune. Hensig-
ten med mødet var i høj grad at 
erfaringsudveksle skolerne 
imellem. For der er selvfølgelig 
mange måder at praktisere en 
aftale på. 
 Ovennævnte spørgsmål 
kunne ikke besvares entydigt. 
Men der er en proces i gang på 

skolerne i Rudersdal. 
 Følgende tegn på at afta-
len virker kom frem: Der er en 
stor mangfoldighed i måden 
som ting bliver gjort på. Det 
summer af liv på lærerværel-
serne om eftermiddagen – 
uden at folk er indkaldt til mø-

Af Jesper Dissing 

rammer. Når lærerne så kom-
mer og siger –Hvor er min fag-
forening henne? Hvorfor er det 
her ikke bedre? Så skal vi passe 
på at vi ikke kun svarer som 
kredsformænd: "Vi har opnået 
det bedst mulige – Det kan ikke 
være anderledes!" Vi skal huske 
også at tænke: Hvad skal der til, 
for at rammerne udvides – og så 
lytte til forslag og aktiviteter fra 
lærerne. 
 
Hvis vi her tænker på løn, så 
drejer det sig jo om at få en 
større del af kagen. Hvad siger 
sygeplejerskerne og politibe-
tjentene så til det? 
Der synes jeg jo det er vigtigt at 
stå sammen med sygeplejer-
skerne og de andre i KTO – de 
andre offentligt ansatte om at 
sørge for at få gjort kagen større 
– frem for at slås om den. 
 
Får vi konflikt til foråret? 
Jeg ved det er formandens er-

Husk at stemme til hovedstyrelsesvalget 
 
Det er vigtigt at du stemmer til hovedstyrelsesvalget - ikke 
mindst i lyset af de sværeste overenskomstforhandling nogensin-
de, der netop er i gang. 
 
En stor valgdeltagelse giver foreningen styrke! 
 
Rudersdalkredsen anbefaler, at du stemmer på Dorte Lange. 
Men det vigtigste er, at du stemmer! 
 
Du kan finde meget mere om valget, kandidater m.m. på 
www.rudersdalkredsen.dk 
Stemmeseddel kommer med det nummer af 'Underviseren', som 
kommer den 23. november. Stemmesedlen skal kredsen have 
modtaget af dig senest onsdag den 5. december. 

klærede hensigt at der skal la-
ves en aftale og jeg ved, at han 
vil gøre sit yderste for det. Og 
jeg tror at hvis nogen skal kun-
ne gøre det – så er det ham. 
 Men jeg vil sige, at sam-
tidig så er vi oppe imod meget 
stærke kræfter, der trækker i 
en anden retning med hele den 

offentlige sektor. 
 Jeg tror det bliver et me-
get varmt forår og man kan be-
stemt ikke udelukke at der bli-
ver konflikt og det er vi nødt til 
at være forberedt på. 
 
Tak - og held og lykke med val-
get. □ 

de. Møder bliver aflyst, da der 
ikke bare skal afholdes møder 
for mødernes skyld. 
 Der var en god dialog som 
formentlig bliver fulgt op af et 
længerevarende møde eller se-
minar inden for kort tid. □ 
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Af Lars Jørn Jensen 

Af Marianne Henriksen 
Så gjorde vi det igen. Tog på 
pensionistudflugt under Ole 

Sørensens ledelse – velkommen 
tilbage, Ole – denne gang til Ar-
bejdermuseet. 
 Vi lagde ud i "Café og Øl-
halle 1892" med en Stjerne-
pilsner og en god gang flæske-
æggekage – selvom de nu havde 
sparet lidt på flæsket! Det for-
hindrede dog ikke snakken i at 
gå livligt, der blev grinet og for-
talt historier, og alle blev heldig-
vis mætte. 
 Efter foredraget, hvor 
Vagn Oluf Nielsen fortalte om 
"Arbejderbevægelsens Bibliotek 
og Arkiv", var der rundvisning 
på museet – og mulighed for 
kaffe og kiksekage. 
 Ren retro. □ 

Hvordan opbygges en stærk 
lærerfagforening? 
Det var spørgsmålet for en 
delegation fra tre afrikan-
ske lande, som har besøgt 
Rudersdal. 
 Lederne af lærerfagfore-
ningerne i Sierra Leone, Uganda 
og Zanzibar var i begyndelsen af 
oktober gæster på Bistrupskolen 
og på Rudersdalkredsen. 
 Der blev lyttet til sange i 
børnehaveklassen, peget på Af-
rika-kortet, stillet spørgsmål om 
den danske skole og lærerfor-
ening – og der blev lyttet. 
 Et spørgsmål fra gæsterne 
lød: - Hvordan er jeres karriere-
stige for lærerne? 
 Stor var forundringen 
over svaret: - Der er ikke nogen! 
 Hyggeligt besøg. 
Godt, hvis vores erfaringer kan 
bruges under en helt anden og 
langt hårdere sol. □ 


