
  Danmarks Lærerforening Kreds 38 – Halsnæs Lærerkreds 

Nr. 6 - september 2017 – 31. årgang 
    

1 
 

 

Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

Så kom den offentlige hemmelighed endelig frem, at regeringen i samarbejde med KL havde planlagt lock-

out og lovindgreb længe før overenskomstforhandlinger i 2013. Det har ikke været nogen hemmelighed i 

lærerkredse, men i offentligheden og pressen har der været tvivl om forløbet i 2013. Det er i bogen "Søren 

og Mette i benlås - En kritisk krønike om folkeskolen, lærerlockouten og new public management", der er 

skrevet af den dobbelte Cavling-vinder Anders-Peter Mathiasen, at daværende regeringsmedlem, SF's An-

nette Vilhelmsen og DF formand Kristian Thulesen Dahl bekræfter beslutningen. Bogen udkommer i næste 

uge. 

Denne dokumentation skal have konsekvenser for de kommende OK 18 forhandlinger, der er brug for at 

genoprette den fejl, der blev begået i 2013 samt genoprette tilliden mellem parterne.  

SF's Pia Olsen Dyhr skrev d. 27/9 sådan på facebook ”Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at der kan komme en ny 

overenskomstsaftale i 2018. Det kræver mulighed for frie forhandlinger mellem lærerne og KL, og det vil vi 

forsøge at samle flertal i Folketinget for at presse ministeren til at give parterne. Lov 409 skal væk - vi skal 

have en aftale”. Læs hele beskeden til lærerne på https://www.facebook.com/pia.olsen.dyhr/?fref=ts 

 

Tak til alle jer, der kom og fejrede Halsnæs Lærerkreds’ 70 års fødselsdag 

Det blev en festlig aften i selskab med 110 festlige medlemmer i de fantastiske rammer på Grønnessegaard 

Gods. 

Aftenen blev indledt af en velkomsttale af formanden, Michael Bie Andersen, efterfulgt af en tale af Dan-

marks Lærerforenings næstformand Dorte Lange, som b.la.  kom ind på kredsenes historik – og vi er stadig 

en ”ung” kreds. Hun kom også ind på, at der er noget helt unikt ved at være lærer og sammen med lærere. 

Peter Rohde ønskede derefter tillykke på Skolelederforeningen i Halsnæs’ vegne –  

Tak til jer alle 3! 

 

 

 

 

Så var der forret, buffet, dessert og et herligt musikalsk indslag af Carl Emil (fra det nu nedlagte Ulige Num-

re). Han var, som han selv nævnte, kun vikar – da han havde været så sød at træde til samme dag i stedet 

for Annika Aakjær, som meldte afbud pga. sygdom i familien. Tak til Carl Emil! Vil man se mere af Carl Emil 

kan man på DR se udsendelserne ”Carl Emil slår op” https://www.dr.dk/tv/se/carl-emil-slar-op/-/carl-emil-

slar-op-1-2 

Efterfølgende var der hygge, musik og dans og med den opbakning og fantastiske stemning der var hele 

aftenen, er det helt sikkert ikke sidste gang vi arrangerer en fødselsdags fest.  

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
https://www.facebook.com/pia.olsen.dyhr/?fref=ts
https://www.dr.dk/tv/se/carl-emil-slar-op/-/carl-emil-slar-op-1-2
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Lidt stemningsbilleder fra festen. Flere kan ses på kredsens Facebookside. 

 

 

 

Budget 2018-2021 

Halsnæs Kommune fattes penge, og det er budget 2018-2021 desværre et klart udtryk for. Den nationale 

økonomiske politik, den kommunale, samt øgede udgifterne til det specialiserede område presser kommu-

nens økonomi. Alene de tekniske korrektioner på folkeskolen og familie og børn nærmer sig 30 millioner.   

Nu kunne man jo tro, at skoleforliget fra efteråret ville gøre budgetprocessen på skoleområdet nem i år, 

her blev det lovet, at der ikke skulle spares på folkeskolen. Desværre er der alligevel i borgmesterens for-

slag til budget sneget sig to besparelsesforslag ind, en centralisering af modtageklasserne på 1.748.000 kr. 

og under UKC en reduktion af pulje til aktiviteter på 400.000 kr.  

Det værste af de to besparelsesforslag er centraliseringen af modtageklasserne, her reduceres de 7 klasser, 

der er p.t., til 2 klasser. Forslaget er en katastrofe for arbejdet med integrationen. De flygtningebørn, som vi 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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modtager i skolen (hovedsagligt fra Syrien), er mere og mere påvirket af krigen og har flere og mere dybe-

religgende traumer med sig. Samtidig sendes migrant børnene direkte ud klasserne. Dette reduktionsfor-

slag kan på den lange bane blive en øget udgift for kommunen eller andre offentlige kasser. Det er en histo-

rik, som er set tidligere, når man har lavet quickfix løsninger for at få økonomien til at hænge sammen. 

Budget forslaget kan læses her: http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/9/9-

76.aspx?agendaid=9-76-198#section972 

Ifølge kommunens egne tal er antallet af lærerstillinger i Halsnæs Kommune faldet med 35,3 stillinger fra 

juni 2015 - juni 2017. Det er en forholdsvis stor del af de 101,8 stillinger der samlet set er nedlagt i perioden 

kommunalt. Besparelsesforslaget øger denne udvikling ved at bidrage med nedlæggelse af yderligere 5 

lærerstillinger.  

Nedlæggelsen af så stort et antal stillinger, i kombination mellem besparelser, effektiviseringer, faldende 

elevtal og omstruktureringer, giver et voldsomt øget pres og til tider helt urimelig arbejdsmiljø på skolerne 

samtidig udfordres elevernes retskrav og kvaliteten i skolen ligeledes. Der er simpelthen brug for man poli-

tisk, administrativt og ledelsesmæssigt forholder sig realistisk til, hvad skoleområdet i Halsnæs skal kunne 

holde til fremadrettet.  

 

Løn Tjek  

Igen i år tilbyder Halsnæs Lærerkreds medlemmerne et løntjek. Det kan væ-

re en god ide at få gennemgået sin lønseddel, viser erfaringerne fra tidligere 

års løntjek samt at blive klogere på at læse sin lønseddel. 

Et løntjek kan gå begge veje, men erfaringerne fra de seneste års løntjek, 

gennemført af kredsen, viser, at der har været en del at hente for vores med-

lemmer. Ved tidligere løntjek har vi fundet fejl i flere lønsedler. Det var alt lige 

fra manglende undervisningstillæg, forkert undervisningstillæg, manglende funktionstillæg, fejl i vejledertil-

læg og et medlem, der havde været ansat som lærer med særlige kvalifikationer, og herefter havde uddan-

net sig til lærer, viste sig at have et forkert anciennitetsforløb. I år tilbyder Kredsen løntjek på følgende 

tidspunkter: Ølsted d. 25/9, Enghaven d. 28/9, Magleblik 28/9, UKC d. 29/9, Melby d. 2/10, 6/10 Hunde-

sted, og vi kommer også forbi PPR - dato udmeldes senere.  Vi glæder os til at se mange medlemmer til 

løntjek!  

 

De kommunale lønninger stiger pr. 1. oktober 2017  

 

Stigningen er den syvende lønstigning i denne overenskomstperiode (1. april 2015 til 31. marts 2018). Gen-

nemsnitslønnen ekskl. pensionsbidrag for f. eks. en lærer i folkeskolen på grundlønssystemet er steget 

1.909 kr. pr. måned i overenskomstperioden. 

 

Ved at sammenligne lønsedlen fra marts 2015 med den kommende lønseddel for oktober kan man se sin 

egen lønstigning i denne overenskomstperiode. 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/9/9-76.aspx?agendaid=9-76-198#section972
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1. oktober er der tale om små stigninger; ca. 0,16 % på det kommunale område. F.eks. betyder det, at den 

gennemsnitlige løn ekskl. pensionsbidrag for en lærer i folkeskolen på grundlønssystemet stiger ca. 59 kr. 

pr. måned. 

De aktuelle lønninger kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

I det kommende ferieår (ferieåret 2017/2018) vil Halsnæs Kommune ligesom sid-

ste år gøre brug af ferieaftalens særregel om udbetaling af 6. ferieuge. 

 
Særreglen betyder, at hver enkelt medarbejder skal give egen leder besked inden d. 1. oktober 2017, så-
fremt medarbejderen ønsker at få 6. ferieuge udbetalt. 
 
Ønskes ferien derimod afholdt, skal medarbejderen så tidligt som muligt give egen leder besked om tids-
punktet for afvikling af 6. ferieuge Hvis medarbejderen alligevel ikke når at afholde sin 6. ferieuge, vil den 
blive overført til det efterfølgende ferieår. Medarbejderen skal i forbindelse med overførslen tilkendegive, 
hvornår ferien vil blive afholdt i det nye ferieår. 
 
Det er derfor vigtigt at huske, at der skal gives besked til egen leder inden d. 1. oktober 2017, såfremt man 
ønsker at få 6. ferieuge udbetalt efter udgangen af ferieåret 2017/2018. Udbetalingen vil i så fald ske i for-
bindelse med lønudbetalingen d. 30. april 2018. 

 

Frit valgstillægget på 0,64 % 

 

Det er også inden 1. oktober, man skal meddele sin leder, om man ønsker ændringer i fritvalgstillægget på 

0,64 %. Ønsker man det udbetalt eller brugt til at forhøje pensionsindbetalingen fra 17,3 % til 17,94 %. Æn-

dringen vil så ske fra 1.januar 

 

 

Udskrivelse af TR valg til funktionen som TR på kommende Melby Skole og Frede-

riksværk Skole. 

I forbindelse med deling af Frederiksværk Skole, har kredsstyrelsen besluttet at udskrive tillidsrepræsen-

tantvalg på både kommende Melby Skole d. 2/10 kl. 14.45 og Frederiksværk 

Skole d. 28/9 kl. 14.15. Det gør vi, så de valgte tillidsrepræsentanter kan få den 

bedst mulige start i funktionen og nå med på foreningens TR uddannelse sam-

men. Den officielle indtræden i funktionen er dog først pr. 1/8 2018, derfor er 

Katja Krener- Andersen også stadigt TR for begge afdelinger frem mod den offi-

cielle adskillelse 1/8 2018.  

 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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Kredssammenlægning Halsnæs og Gribskov Lærerkreds  

13. september modtog vi Hovedstyrelsens godkendelse af kredsenes ønske om sammenlægning, og samti-

dig blev ønsket om at videreføre den nye kreds under kredsnummeret 34 også godkendt. Vi er langt frem-

me i planlægning med oplæg til organisering/placering, vedtægter, budget m.v.  

- og hvad skal barnet så hedde? Det bliver som så meget andet op til medlemmerne, for ved en evt. stiften-

de generalforsamling udskrives der en konkurrence blandt kredsens medlemmer om kredsens navn.  

I løbet af oktober/november kommer jeg rundt på klubmøder og informerer om detaljer og svarer på 

spørgsmål i forbindelse med den sammenlægning. Samtidig sendes et fælles informationsbrev til alle med-

lemmer i de to kredse om hvor langt, vi er i processen, og hvilke anbefalinger de to kredse har tænkt sig at 

komme med til generalforsamlingen.    

 
 

 

 

 

 

Kommunalvalg 

21. november afvikles der valg til kommunalbestyrelserne over hele landet. De nye byråd tiltræder 1. janu-

ar 2018, og vil de kommende 4 år sætte retning for blandt andet kommunens skolepolitik. Det er derfor 

afgørende, hvem der vælges, og hvordan det politiske landskab kommer til at se ud. Folkeskolen.dk vil 

komme med en kandidattest efter 1. oktober, hvor du kan se, hvad de forskellige kandidater mener om 

skolepolitik. 

Derfor vil Halsnæs Lærerkreds i samarbejde med Skolebestyrelserne i Halsnæs, Folkekirkens skoletjeneste 

Frederiksværk Provsti og BUPL – Nordsjælland gerne invitere til debataften i Rådhussalen i Frederiksværk. 

Temaet for debatten er Byrådskandidaternes bud på, hvordan de vil sikre opbakning til folkeskolen i 

Halsnæs: 

I Danmark er der stor frihed og mange muligheder for den enkelte. Vi har en lang og god tradition for, at 

forældre kan vælge en friskole til deres børn ud fra særlige pædagogiske ideer og værdier. Men bør sådan-

ne valg ikke altid være tilvalg – fremfor fravalg af den lokale folkeskole?  

De seneste år har den lokale folkeskole været centrum for en række forandringer: Strukturændringer med 

skolenedlæggelser/sammenlægninger, besparelser og en folkeskolereform. Det har påvirket afvandringen 

fra folkeskolen. Elevfordelingen fra folkeskoler til privatskoler er steget fra 5,7 % i 2007 til nu ca. 20,7 %. 

Hvor længe kan man stadigt tale om fællesskabets folkeskole?  

Politikkerne i Halsnæs har taget et vigtigt første skridt med skoleforliget for at genoprette opbakningen til 

folkeskolen! Men hvad skal der gøres politisk i den nye valgperiode? 

Vi håber at rigtigt mange vil deltage og komme med gode spørgsmål til vores lokale byrådskandidater! 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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Hvad skal vi med folkeskolen … i Halsnæs?  

Debataftenen d. 25. oktober 2017 kl. 19-21 i Rådhussalen Frederiksværk 
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom til debataften! Politikkerne i Halsnæs har taget et vigtigt første skridt med skoleforliget for at genoprette opbak-

ningen til folkeskolen! Men hvad skal der gøres politisk i den nye valgperiode? Det vil I få mulighed for at høre de 

lokale kandidater til kommunalvalget svare på 25. oktober 2017 kl. 19-21 i Rådhussalen Frederiksværk. 

Aftenens program: 

19.00-19.10 Velkomst ved arrangørerne  

19.10-19.15 Ordstyrer Jacob Fuglsang (Uddannelsesredaktør på Politiken) redegør for debattens 

spilleregler.   

19.15-20.00 Byrådskandidaternes bud på deres opbakning til folkeskolen i Halsnæs  

20.00-20.15  Pause: Kaffe/the og kage (gratis) 

20.15-21.00 Spørgsmål fra salen. 

 

Borgmesterkandidat Steffen Jensen (Socialdemokratiet)  ∙  Spidskandidat Morten Lorenzen (Radikale 
Venstre i Halsnæs)  ∙  Borgmesterkandidat Kim Jensen (Konservative)  ∙  Spidskandidat Bill Malmgren (Nye 
Borgerlige)  ∙  Borgmesterkandidat Anja Rosengreen (SF Halsnæs)  ∙  Spidskandidat Vibeke Fausing (Ølsted 

listen)  ∙  Spidskandidat Søren Rømer (Liberal Alliance)  ∙  Byrådsmedlem Gitte Hemmingsen (Dansk Fol-
keparti)   ∙   Udvalgsformand for Skole, Familie og Børn Michael Thomsen (Venstre)  ∙   Byrådskandidat 

Vera Hansen (Enhedslisten)  ∙  Spidskandidat Benny Nielsen (Alternativet) 
 

Med Venlig hilsen 

 

Skolebestyrelserne i Halsnæs, Folkekirkens skoletjeneste Frederiksværk Provsti, BUPL – Nordsjælland og Danmarks 

Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds. 
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