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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

 

Ferie, ferie, ferie!  

 

En velfortjent sommerferie nærmer sig for elever og lærere. Endnu et skoleår, med masser af og for mange 

et for højt arbejdspres, er afsluttet. I forbindelse med vores opgørelse af lærernes undervisningsandel, 

kunne vi se, at over 80 lærere havde mellem 26-30 ugentlige lektioner. Det er for højt, og gør det svært at 

skabe balance mellem opgaver og tiden til at løse dem. I forbindelse med dialogen om administrations-

grundlagt har kredsen problematiseret opgavefordeling.  

I administrationsgrundlaget står der nu: 

 ”Skolelederen skal tilstræbe, at der sker en jævn fordeling af de ”tungere” undervisningsopgaver på skolen. 

Den lærer, der har det overordnede ansvar for planlægning og efterbehandling af undervisningen, kan mak-

simalt have 26 lektioners undervisning i fagene (jf. FSL § 5, stk. 2) og understøttende undervisningslektioner 

i gennemsnit pr. uge. Derudover kan der suppleres med øvrige undervisningsopgaver (fx supplerende under-

visning, ressourcecentertimer, to-lærertimer o. lign. timer der ikke er nævnt i FSL § 5 stk. 2).” 

Vi havde helst set en ”ren” sikring på max. 26 undervisningslekti-

oner, men er glade for det signal, der sendes omkring fordelin-

gen af arbejdsbyrden.  

Lov 409 og folkeskolereformen kaldes af mange for en styringsre-

form, jeg er derfor glad for byrådsbeslutningen, om at øge fleksi-

biliteten i lærernes arbejdstid - det giver ikke mindre arbejds-

pres, men det øger muligheden for at sætte den professionelle 

lærer i spil. I administrationsgrundlaget øges ”råderummet” for 

den enkelte lærer fra 5 timer i år til 6 timer næste år. Det betyder, at man i opgaveløsningen kan vælge, at 

lægge 6 timers forberedelse, som det passer den enkelte. Vi så gerne, at hele forberedelsen kunne gøres til 

genstand for prioritering efter lærerens ønske, men lyttede også til ledere og skemalæggere, der problema-

tiserede dette i forhold til skolernes logistik.    

Der er i flere sammenhænge ytret ønske om, forskellige behov og interesser blandt lærere i forhold til den 

fleksible del af arbejdstiden. Derfor kan den enkelte vælge mellem følgende modeller i forhold til fleksibel 

arbejdstid: 

 

1. Jf. lov 409 har den enkelte lærer mulighed for, at alle arbejdstimer lægges på skolen. Der er 

stillet arbejdsfaciliteter til rådighed, som gør dette muligt. Dette er den enkelte lærers indivi-

duelle valg. 

2. Læreren vælger fleksibel arbejdstid med 34 timers tilstedeværelse. Der er mulighed for min-

dre tilstedeværelse såfremt opgaver muliggør dette. Sidstnævnte mulighed aftales i dialog 

mellem leder og lærer. I denne model skal læreren benytte værktøjet Fix/Flex til at admini-

strere den del af arbejdstiden, som er fleksibel. Administration heraf anses for den enkeltes 
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egen opgave og ansvar. Administrationen af den fleksible arbejdstid er dermed en nødvendig 

forpligtigelse. 

3. Endelig har læreren muligheden for at undlade at registrere den del af arbejdstiden, som er 

fleksibel. Opgaver og arbejdstid er alene et tillidsbaseret samarbejde mellem leder og lærer.  

Senest i forbindelse med udlevering af opgaveoversigten oplyser læreren til nærmeste leder, hvilken af de 

tre nævnte modeller der ønskes. Den valgte model og de heraf afledte forventninger og forpligtigelser til 

tilstedeværelse på skolen er gældende for hele normperioden (læs hele skoleåret). 

Der er fordele og ulemper ved alle tre modeller, det har jeg været rundt og informere om på skolerne. Er du 

i tvivl om hvilken model, du skal vælge så tal med din tillidsrepræsentant. I forbindelse med skoleforliget 

sættes der gang i en analyse af lærernes arbejdstid, jeg håber analysen kan overbevise de lokale politikkere 

om nødvendigheden af at sænke det gennemsnitlige timetal. Kredsen har oplevet et godt samarbejde med 

Halsnæs Kommune om administrationsgrundlaget, og håber dette kan føre til, at vi næste år får lavet en 

samlet arbejdstidsaftale.  

 

 

 

 

 

Opgørelse af arbejdstid og undervisningstillæg 2016/17 

Ved afslutningen af normperioden skal der foretages en opgørelse af arbejdstiden med henblik på evt. 

godtgørelse af overtid samt efterregulering af undervisningstillægget. Overskydende timer godtgøres med 

afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med en timeløn med et tillæg på 50 % Det er 

ledelsens ansvar, at dette sker. 

Har du i løbet af året læst undervisningstimer ud over de timer, der står i opgaveoversigten, skal du have 

reguleret undervisnings-tillægget. Det kan være løse vikartimer, timer du har læst for andre ved planlagt 

fravær, eller timer du er blevet bedt om at læse ekstra f.eks. ved læreres længerevarende sygdom, barsel 

etc. 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at få indberettet alle timer, så du kan få udbetalt korrekt løn herun-

der eventuelt over-tid. 

Kontakt evt. din TR, hvis du er i tvivl.  

Dialog-app til visualisering af forberedelsestid 

Danmarks Lærerforening har udviklet et internetbaseret pro-

gram, som ud fra et konkret ugeskema kan visualisere den tid, 

læreren har til forberedelse, når der er sat tid af til undervisning 

og øvrige opgaver. Målet er, at det konkrete ugeskema kan bru-
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ges i dialogen med lederen om arbejdsopgavernes omfang for på den måde at sikre en forberedelsestid, 

der giver jer en realistisk mulighed for levere en god, velforberedt undervisning. Derfor har vi valgt at kalde 

programmet for et ”dialogværktøj”. 

Web-app’en eksempelvis konkret kan bruges i dialogen om opgaveoversigten med skolelederen 

https://dlfweb.dlf.org/dialogapp 

Her kan du oprette dig som bruger via en e-mail med tilhørende kodeord. Når du er logget ind, huskes data 

fra gang til gang, og du kan tilgå værktøjet fra forskellige platforme (PC, tablet (f.eks. iPad), telefon mv.). 

Under hvert enkelt menupunkt har du mulighed for at udskrive. 

I dialogværktøjet arbejdes der i en enkelt uge som illustration af hele årets opgaver. Dette gøres, selvom 

dine opgaver ikke nødvendigvis fordeler sig jævnt hen over året. Der er således tale om en gennemsnitsbe-

tragtning. 

Når de tre hovedområder er udfyldt, ses resultatet på "Ugeskemaet". "Ugeskemaet" viser en gennemsnits-

uge. 

Kredssammenlægning. 

Torsdag d. 22/6 mødes Gribskov og Halsnæs Lærerkreds til arbejdsgruppe møde i forbindelse med den fo-

restående kredssammenlægning. Ansøgningen til Hovedstyrelsen er udarbejdet, procesplanen rettet til og 

nu skal arbejdsgrupperne sættes i gang. Der skal arbejdes med fordele og ulemper ved valg af lokalitet, 

struktur på kredsen, organisering m.m.  

DLF inviterer til lærertræf - tilmeldingen er åben nu 

Danmarks Lærerforening afholder torsdag den 16. 

november 2017 et stort Lærertræf i Odense 

Congress Center. Tilmeldingen er nu åben og fore-

går efter først-til-mølle princippet. Der er plads til 

1000 deltagere. 

Danmarks Lærerforening inviterer endnu engang til 

Lærertræf. Denne gang under teamet Undervisning 

af alle elever. 

Træffet er et tilbud om inspiration og kompetenceudvikling og henvender sig til lærere, ledere, vejledere, 

konsulenter og andre, der har interesse i den mangfoldighed, som folkeskolen rummer i dag. 

Programmet kommer til at bestå af fælles oplæg og workshops, der alle belyser forskellige emner under det 

overordnede tema. 

På programmet er professor Dorte Marie Søndergaard fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. 

Hun indleder træffet med et oplæg om klasseledelse. Afrundingen af dagen står fremtidsforsker Anne Skare 

Nielsen fra Future Navigator for, når hun stiller skarpt på fremtidens folkeskole. 

I løbet af dagen vil der blive afholdt i alt 20 workshops, hvor du som deltager får mulighed for at vælge dig 

ind på to, når du tilmelder dig. Blandt workshopholderne finder du professor Susan Tetler, debattør Emma 

Holten, konsulent Tine Basse Fisker og en lang række andre eksperter. 
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Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig på www.dlf.org/lærertræf. 

Det koster 400 kroner for medlemmer af Danmarks Lærerforening at deltage, men kredsstyrelsen har be-

sluttet at dække udgiften for medlemmer af Halsnæs Lærerkreds. For ikke-medlemmer er prisen 1.400 

kroner.  

Demonstration den 10. maj: Nej til flere offentlige nedskæringer  

Vejrguderne var ikke med demonstrationen d. 10. maj. Temperaturen var tæt på nul grader og regnen stod 

ned i stænger. Alligevel var en del borgere heriblandt lærer fra alle skoler mødt op til demonstrationen. Der 

var taler fra flere af de byrådets partier og muligvis kommende partier i byrådet. Der var sørget for snaks 

m.m. til deltagerne. Demonstrationerne rundt i landet ændrede dog ikke noget. Det kan man se i den mag-

re økonomiaftale KL og regeringen netop har indgået. Aftalen betyder reelt minusvækst på grund af det 

demografiske pres kommunerne er udsatfor. Så ingen ekstra midler til at løfte velfærden eller ambitionerne 

i folkeskolereformen.    

Kredsen holder ferielukket. 

Kredsen holder ferielukket samtidig med, at skolerne holder ferie. Vi vil dog læse vo-

res mail løbende gennem hele ferien. Har du behov for at komme i kontakt med kred-

sen, skal du blot skrive til kredsens mailadresse 038@dlf.org og meddele dit ærinde 

og telefonnummer, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.  

Kontoret åbner igen efter ferien onsdag d. 9. august. 

Har du optjent ferie til den kommende sommerferie? 

Har du ikke være ansat hele kalenderåret 2016, kan du mangle optjening af ferie til afholdelse i skolesom-

merferien 2017. Blev du ansat den 1.8.2016, vil du mangle knap 10 dages ferieoptjening i den kollektive 

ferielukning. Du vil således kunne opleve et løntræk for den manglende optjening. 

Har du feriekort med fra tidligere ansættelse skal du bruge dette. 

Har du ikke et feriekort, skal du melde dig ledig i Lærernes A-kasse og på jobcenteret (elektronisk skema), 

og du vil således kunne modtage dagpenge i den kollektive ferielukning under forudsætning af, at du er 

dagpengeberettiget. 

Du kan søge yderligere oplysning hos A-kassen på www.dlfa.dk 

På vegne af kredsstyrelsen ønsker I alle en god og velfortjent ferie! 

Michael  
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Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds inviterer til: 

   

  

    

 

 

 

Kredsen fylder rundt og det skal fejres 

Fredag d. 1. september 2017 kl. 18  

Inviteres alle medlemmer til fest, som afholdes på dette skønne sted: 

Grønnessegaard Gods 
Link: http://www.groennesse.dk/ 

  

  

  

  

 

 Der vil blive serveret en skøn middag med vin, øl, vand mm.  Så vi kan fejre kredsens 

STORE dag ved dette festlige arrangement   

Tilmeldingsfrist bliver tirsdag d. 15. august til din TR eller på Kredskontoret. Der er et 

”tilmeldingsgebyr” på 100 kr. pr. person, som betales ved tilmeldingen eller på Mobi-

lePay: 25391918 (husk at skrive navn + skole). 

Vi glæder os til at se rigtig mange af medlemmerne, og håber I vil være med til at 

fejre fødselsdagen! 
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