
        

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne af kredsstyrelsen 

Rene´ Rygaard 

Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening                                                                                          

 
Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/                                     

Generalforsamling 

Torsdag den 23/3 har vi igen generalforsamling i Lolland- 

Falsters Lærerforening. Normalt er dette ikke en valg  

generalforsamling, men da Bo Groth Rasmussen ønsker at ud-

træde af kredsstyrelsen og ingen af vores suppleanter har øn-

sket at overtage pladsen, skal vi afholde et suppleringsvalg. 

Valget vil kun være for 1 år. Hvis man kunne tænke sig at 

blive en del af kredsstyrelsen kan man meddele sit kandidatur 

forlods, hvilket gør at man kan få sit valggrundlag udsendt 

sammen med den endelige dagsorden. Man har også den mu-

lighed at stille op på dagen.  

Derudover vil kredsstyrelsen gerne have input til, hvor ofte vi 

skal holde generalforsamling, samt hvilke arrangementer vi i 

fremtiden skal lave. 

Så tilmeld dig generalforsamlingen gennem din TR eller på 

068@dlf.org. Hvis du ønsker at spise med, skal du senest til-

melde dig den 14/3. Kom og vær aktiv deltagende og være 

med til at sætte retning for vores forening. 
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Skoleplan og skoleårets planlægning 
  

Kredsen er i øjeblikket sammen med TR, AMR, skolelederne og skoleforvaltningerne i fuld gang med 

forberedelserne til planlægningen af næste skoleår. Det har vi et godt og konstruktivt samarbejde om. 

Arbejdet omhandler realiseringen af A20/lokalaftalen efter hensigten og indsamling af viden fra sko-

lerne, der har betydning for prioriteringen af lærernes arbejdstid næste skoleår. I dette arbejde er jeres – 

lærernes – medvirken af afgørende betydning, for A20 virker ikke af sig selv. Der er mange håndtag og 

”skal” i A20, men også stadig nye områder, der skal udvikles.  Mulighederne er der – og de er store.  

Jeg opfordrer til, at I griber stafetten, engagerer jer og sammen med jeres tillidsvalgte søger indflydelse 

og samarbejde med ledelsen om skolens prioriteringer. Det er det A20 lægger op til.   
 

Medlemsarrangementer 

 

Mandag den 17. april har vi 

igen et medlemsarrangement for 

aktive medlemmer, hvor Rikke 

Yde Tordrup giver et oplæg om 

de markante forældre. RIKKE 

YDE TORDRUP er cand.psych. 

fra Århus Universitet (2001), au-

toriseret psykolog og specialist i 

klinisk børnepsykologi. Ud over 

sin praksis har Rikke Yde Tor-

drup superviseret pædagoger, er-

goterapeuter, sundhedsplejersker, 

lærere, misbrugsbehandlere, juri-

ster, børnesagkyndige og social-

rådgivere. Hun rådgiver også 

adoptanter, er foredragsholder om 

tilknytning, udviklingspsykologi 

og forældresamarbejde. 
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