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Generalforsamling i Roskilde Lærerforening 

”Lad os se børnene i øjnene og samle på de selvforglemmende øjeblikke…”  

Med disse ord afsluttede Tina Svarre Hasselager sin mundtlige beretning på generalforsamlingen d. 13. marts. En 

beretning der tog afsæt i lærernes kerneopgave. Hvornår lykkes lærerne med opgaven? Hvornår virker arbejdet 

meningsfuldt? Hvornår ser vi glæden, nysgerrigheden og modet i elevernes øjne og hvornår indtræder 

selvforglemmelsen..?  

Beretningen havde fokus på de igangværende aftaleforhandlinger, ændringer i skolestrukturen og besparelser på 

skoleområdet. Alt sammen områder, der kan få stor betydning for lærernes mulighed for at lykkes med kerneopgaven. 

I beretningen var der også fokus på OK18 og Ny start samarbejdet. Et samarbejde, der gerne skal kunne mærkes helt 

ude på de enkelte skoler som et styrket samarbejde mellem leder, TR og alle lærerne.  

Efterfølgende var der lagt op til gruppedrøftelser om inklusion, arbejdstid og Fælles Mål og der var livlig debat i alle 

grupperne. I debatten kom der udsagn som ”Det er økonomien på den enkelte skole der afgør om et barn skal i 

specialtilbud – ikke barnet”, ”Forberedelse sammen er opkvalificerende, men tager længere tid” og ”Færre tests mere 

tillid”. Kredsstyrelsen tager de mange input fra drøftelserne med i det videre arbejde. 

En stor tak til de fremmødte for jeres deltagelse og engagement.  

Medlemsundersøgelsen 2019 

75 % af medlemmerne i Roskilde Lærerforening besvarede medlemsundersøgelsen i januar. En stor tak for den høje 

svarprocent, som jo gør vores undersøgelse brugbar og valid. 

Helt overordnet trives lærerne på skolerne. Vi ser en sammenhæng mellem den generelle trivsel og spørgsmålet om, 

hvorvidt lærernes forhold til den øverste leder, er præget af respekt og anerkendelse. Dette er netop i fokus i arbejdet 

omkring professionel kapital, som vi har fokus på sammen med forvaltningen. 

Generelt er der færre, der har været sygemeldt med arbejdsbetinget stress, hvilket er godt. Tankevækkende er det 

dog, at der stadig er 21% af lærerne, der har været til læge for at tale om arbejdsbetinget stress.    

Resultatet af medlemsundersøgelsen er tilgængeligt på Roskilde Lærerforenings hjemmeside. På det kommende TR-

møde, d. 9/4-2019, orienteres tillidsrepræsentanterne  om svarene fra egen skole og vi opfordrer til, at de derefter 

orienterer jer og også bruger resultaterne i drøftelser med ledelsen. 

Fredagscafe 

Fredag d.29/3 holdt Roskilde Lærerforening en hyggelig fredagscafe. Tak til arrangørerne og til de fremmødte. Husk at 

der snart er medlemsarrangement 1. maj og så håber vi at gentage fredagsbar-succesen igen efter sommerferien. 
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