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Vi slap med skrækken 
Efter de første udmeldinger om besparelser på omkring 8 mio.kr. på skoleområdet i forbindelse med budget 2023, er der i 

Roskilde byråd blevet indgået et budgetforlig, som i stedet for besparelser, betyder en lille tildeling på 3,4 mio.kr. Det er vi i 

Roskilde Lærerforening tilfredse med. Det er forhåbentlig et første skridt på vejen til genopretning af en særdeles udfordret 

skoleøkonomi, hvor flere og flere midler er overført fra almen- til specialområdet. Det er uden tvivl sket med de bedste 

intentioner om at skabe inkluderende skoler, men resultatet er at fodre hunden med egen hale. 

Roskilde Lærerforening vil fortsat forfølge udfordringerne med den utilstrækkelige ressource. Det skylder vi eleverne og ikke 

mindst alle medlemmerne, der hver dag står med de konkrete dilemmaer. 

 

Møder om dine arbejdsvilkår 
I denne tid afholder jeres tillidsrepræsentanter i samarbejde med kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening medlemsmøder om 

medlemmernes arbejdsvilkår. Dette gøres som optakt til overenskomstforhandlingerne i 2024. Vi ønsker at etablere lokale 

debatter om medlemmernes arbejdsvilkår. Formålet er at få konkretiseret, hvad der fungerer godt og hvad der skal ændres og 

forbedres. Vi skal sammen tydeliggøre, hvor løsningerne skal findes: er det lokalt på arbejdspladsen, er det i kommunen - i 

samarbejde med Roskilde Lærerforening, er det i samarbejdet mellem Danmarks Lærerforening og folketinget eller er det 

problematikker, der skal tages med til overenskomstforhandlingerne? 

Vi har allerede haft det første møde og ser frem til de øvrige seks møder på tværs af skoler/arbejdspladser.  

Spørg evt. din tillidsrepræsentant om mødet for medlemmerne på din arbejdsplads 

 

Kongres i DLF – vedrører det dig? 
JA, det gør det. Her fastlægges den overordnede politik – selvfølgelig med afsæt i medlemmernes behov og forventninger. 

Temaerne for dette års kongres (8.-9.november 2022) er  

- ”Den danske model” – fordele og ulemper/ styrker og svagheder 

- Etablering af den pædagogiske debat på skolerne i forlængelse af A20 

- Det attraktive arbejdsliv – hele arbejdslivet. 

Roskilde Lærerforening afholder før-kongresmøde for alle medlemmer mandag d.7.november 2022. Få nærmere info hos din 

tillidsrepræsentant. 

 

Positivt med pæn lønstigning i en tid med inflation. 
Den 1. oktober fik medlemmer af Danmarks Lærerforening en lønstigning på 2,55%. 1,90% i generel lønstigning og 0,65% fra 

reguleringsordningen. 

De forudlønnede har modtaget lønstigningen, og de bagudlønnede får lønstigningen med lønnen, der bliver udbetalt i 

slutningen af oktober. Det er den højeste lønstigning i overenskomstperioden frem til 31.3.2024. De sidste lønstigninger i 

overenskomstperioden bliver udmøntet 1. april og 1. oktober 2023. 

Trods det faktum, at det i sandhed er krisetid på mange fronter, vinker nogle fridage i horisonten. Nyd dem i fulde drag. Fordyb 

jer i selvvalgte aktiviteter….det renser krop og sjæl       

Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening ønsker jer en rigtig god efterårsferie. 

 

På vegne af Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening 

Tina Svarre Hasselager 


