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Efter en sommer, der vejrmæssigt har været på det jævne, er vi nu atter i gang på alle skoler og 

arbejdspladser i Roskilde.  

Roskilde Lærerforening byder alle velkommen tilbage fra sommerferie med ønsket om et godt nyt skoleår i 

Roskilde. 

 

Velkommen til de nye kolleger 

Et helt særligt VELKOMMEN skal lyde til alle nyansatte kolleger i Roskilde. Vi håber og tror, at I er blevet 

godt modtaget på jeres nye arbejdsplads, og at I er ved at finde jer godt til rette. 

Det er en kolossal opgave at være ny lærer på en skole. I særlig grad som helt nyuddannet , men også 

selvom du allerede har noget erfaring med dig. Alene arbejdet med at lære alle børn og klasser at kende er 

svimlende. Dertil kommer så forældrene, kollegerne, stedets kultur, ledelsen og hele den praktiske 

dagligdag.  

Alle parter bidrager til, at nyansatte kommer bedst muligt i gang med arbejdet. I Roskilde har vi således en 

god tradition for en intro-dag for nyansatte lærere/børnehaveklasseledere m.fl.. Den planlægges og afvikles 

som et samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Lærerforening. I år er intro-dagen onsdag 

d.20.september. Invitation m.m. er sendt til skolelederne. 

I lighed med alle øvrige medlemmer af Roskilde Lærerforening er de nyansatte særdeles velkommen til at 

kontakte os på kredskontoret om stort og småt vedr. løn og ansættelsesforhold 

Tillidsrepræsentanter på kursus 

Det årlige kursus for tillidsrepræsentanter og kredsstyrelse fandt sted i Nyborg 16.-18. august. Her 

arbejdede TR’erne bl.a. med særligt fokus på opgaveoversigter og specifikke problematikker i tilknytning 

hertil. Dagene bød desuden på oplæg fra Anders Bondo Christensen (DLF formand) og Morten Refskov (DLF 

hovedstyrelsesmedlem) om OK18 samt et pædagogisk/filosofisk oplæg fra Brian Degn Mårtensson ”At blive 

til nogen eller noget ”. 

Kommunalvalg 2017 

Roskilde Lærerforening varmer allerede d. 13. september 2017 op til kommunalvalget med et debatmøde 

om Folkeskolen arrangeret i samarbejde med bl.a. Folkekirkens Skoletjeneste. Invitation er udsendt til såvel 

TR som skolebestyrelserne. Mød op og vær med til at sætte dit præg på den kommunale valgkamp. 

 

Peter Hansen og Tina Svarre Hasselager 
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