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Det årlige kursus for tillidsrepræsentanterne i Roskilde Lærerforening 
En af de første større begivenheder for Roskilde Lærerforening i forbindelse med skoleårets begyndelse er 

gennemførelsen af det årlige kursus for tillidsrepræsentanter, kredsstyrelse og kontorgruppen i Roskilde 

Lærerforening.  

Formålet med kurset er først og fremmest at sikre et tæt og stærkt netværk mellem tillidsrepræsen-

tanterne på skolerne i Roskilde og tillidsrepræsentanter for PPR og UU, men formålet er også at klæde 

vores tillidsvalgte på i forhold til de(n) opgave(r), de står overfor i deres daglige arbejde ude på arbejds-

stederne.  

Derfor er programmet for kurset sammensat af både oplæg fra fagprofessionelle og drøftelser i TR-grupper. 

På dette års kursus var der 3 faglige oplæg.  

- Thomas Milsted, der i sit oplæg om ”Trivsel og arbejdsmiljø” talte om sammenhæng mellem stress 

og udbrændthed, afkobling og afspændthed, og forudsætningerne for god trivsel på arbejdet.  

- Nana Vaaben havde i sit oplæg om ”Tid, penge og magt i og omkring lærerarbejdet” fokus på 

lærernes arbejde set i ’tidsperspektiv’. Hvor vi tidligere (med tidligere overenskomstaftaler) talte 

om, at lærerne blev betalt med tid for deres arbejde, er lærerne med Lov409 overgået til at blive 

betalt for tid. Udskiftning af et enkelt ’lille’ ord, der har fået så enorm betydning for måden at se og 

opfatte vores arbejdsliv på.  

- Klaus Majgaard havde i sit oplæg fokus på, ”Hvordan vi kan udvikle en styring, der fremmer 

professionel dømmekraft og kvalitet i undervisningen”, og hvordan vi på forskellige niveauer – 

lokalt på skolerne, på TR-niveau og RLF-niveau kan gøre vores til at trække og skubbe 

beslutningstagerne i en ønsket retning.  

Foruden ovenstående oplæg fik tillidsrepræsentanterne tid til i mindre grupper at arbejde med den nye 

Arbejdstidsaftale, indgået mellem Roskilde Lærerforening og Roskilde Kommune for at arbejde på at sætte 

rammerne for dette års TR-arbejde ude på arbejdsstederne.  

 

 

 

Kurset blev afholdt på Sinatur Storebælt i 

Nyborg, som ligger herligt med udsigt over 

Storebælt, bro og i smukke omgivelser. 

Alle medlemmer af Danmarks 

Lærerforening har mulighed for at benytte 

sig af foreningens i alt 6 Sinatur hoteller – til 

fordelagtige medlemspriser. 
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Danmarks Lærerforening – kongres 
Danmarks Lærerforening står snarligt foran den årlige kongres, som afholdes d. 1.-3. oktober i København. 

Udover kongressens faglige og politiske punkter, som bl.a. indeholder endelig beslutning af ’Det nye 

Folkeskoleideal’, periodeforhandlinger og det videre arbejde med Ny Start samt drøftelse af Danmarks 

Lærerforenings ’Gearet til fremtiden’, skal der også afholdes formand-/næstformandsvalg. Anders Bondo 

Christensen genostiller som formand, ligesom Dorte Lange genopstiller som næstformand. Desuden har 

Morten Refskov, formand for Ballerup Lærerforening meldt sit kandidatur som næstformand. Det bliver 

spændende at følge, og det sidste ord i den sag er nok ikke sagt førend kongressen takker af torsdag d. 3. 

oktober. Som optakt til kongressen vil Roskilde Lærerforening gerne invitere alle medlemmer til før-

kongres-medlemsmøde på:  

 

Møllehusvej 8, 4000 Roskilde mandag d. 30. september 2019 kl. 16-17.00. 

 

Her vil I få mulighed for at blive orienteret om kongressens program og indhold samt drøfte politiske 

udfordringer og ideer med de 4 kongresdelegerede fra Roskilde Lærerforening; Tina Svarre Hasselager, 

Karen Asholt Pedersen, Rune Kent og Kresten D. Andersen.  

 

FN’s internationale lærerdag 
I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens vitale rolle både som underviser, 

men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Lærerens Dag er 

også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret. 
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Lærerens dag er i år en lørdag, så derfor fejres det landet over fredag d. 4. oktober. Roskilde Lærerforening 

bidrager hvert år med kr. 2.000 til et særligt formål for lærere. I år går pengene til Oxfam Ibis arbejde for 

lærere og uddannelse. 

I kan se mere, hente inspiration til aktiviteter og informationer på http://laererdag.dk/  Alle opfordres 

endvidere til at dele fejringer af Lærerens Dag på Facebook #lærerensdag. 

Efterårsferie – særligt for nyansatte i kommunen 
For de lærere/børnehaveklasseledere, der ikke har optjent feriedage nok, kan det blive nødvendigt at 

melde sig ledig på det lokale Jobcenter. Dette skal ske senest den første feriedag, hvor man ikke har flere 

feriedage tilbage. Man kan tilmelde/afmelde sig på jobcentret på www.jobnet.dk . Herefter indsendes 

ledighedserklæring og dagpengekort til a-kassen. 

 

De bedste hilsner med ønsket om en snarlig god efterårsferie fra Roskilde Lærerforening 

 

http://laererdag.dk/

