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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

Kommunalvalg - Valgmøde – ”Hvad skal vi med folkeskolen? - i Halsnæs” 

Onsdag 25. oktober afholdt Halsnæs Lærerkreds vælgermøde i Rådhussalen i Frederiksværk i samarbejde 

med skolebestyrelserne i Halsnæs, Frederiksværk provsti, BUPL- Nordsjælland. Vælgermødet blev en succes 

over 200 personer deltog, heriblandt skoleelever som stillede spørgsmål og med tydelighed viste, hvorfor 

danske skoleelever er i verdensklasse, når det gælder samfundsforhold, politik og hvordan demokratiet 

fungerer.  

Som start på debatten fik hvert parti 4 minutter til at redegøre for, hvordan opbakningen til folkeskolen i 

Halsnæs skulle genoprettes. Her er et kort ikke udtømmende referat af, hvad partierne ville arbejde for: 

SF: L409 erstattes af aftale, max. 24 elever i klassen ved flere elever skal der være 2- lærerordning, undlade 

detailstyring, elevtrivsel og øget medansvar fra forældrene til skolegangen, ingen lærer skal undervise mere 

end 26 lektioner. 

DF: Skolerne skal være selvstændige med egen leder, man var klar over at skolesammenlægningerne ikke 

fungerede, Ølsted Skole som selvstændig skole.  

Nye Borgelige: Skolerne skal ikke dikteres af ”folk på rådhuset”, styringen tilbage til lederne og lærerne. 

Skolerne skal være selvejende.  

Ølsted Listen: Selvstændig Ølsted Skole med fuld skole igen fra 0.-9. klasse. Manglende udskoling udsulter 

vores lokale foreningsliv i Ølsted.  

Alternativet: De mange udgifter kommunen har til utilpassede børn burde være satset på at hæve kvalite-

ten i normalområdet, så kunne udgifterne have været undgået. Sænke lærernes gennemsnitlige undervis-

ningstimetal. 

Enhedslisten: Øget samarbejde mellem skolens aktører, selvstændige små skoler, kortere skoledage, færre 

elever i klasserne, special- og modtageklasser på alle skoler, godt arbejdsmiljø, lokalaftaler og overens-

komst – væk med L409. 

Konservative: Niveaudelt undervisning, mindre sygefravær, øge antallet af læreruddannede, læreruddan-

net vikarkorps, øge indsatsen mod mobning. 

Liberal Alliance: Dispensation for Heldagsskolen, valgfrit for kommunen om man vil følge folkeskolerefor-

men, kompetencen til at afkorte skoledagen placeres hos skolelederen, Profilskoler. 

Venstre: Ro på skoleområdet, udviklingen af skolerne skal ske inden for det vedtagende skoleforlig, øget 

fokus på tidligindsats, styrke de fysiske rammer. 

Socialdemokratiet: Decentralisering af skolerne – klippe navlestrengen til den kommunale forvaltning. Fol-

keskolen skal samle lokalbefolkningen, selvstændige skoler, skolerne skal selv stå for skoleudviklingen, bed-

re vikardækning, fokus på skoleforliget. 

Radikale: Skolen tilbage til lærerne – fundamentet for den gode undervisning er motiverede lærere, re-

spekt for lærerne skal genopbygges, folkeskolen er grundstenen i samfundet – men i Halsnæs smuldrer den  
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sten, nærværende skoleledelse, rådhuset/forvaltningen ud af skolerne, efteruddannelse, forbedrede ram-

mer for lærerne.  

Efter partirunden konstaterede Jacob Fuglsang (ordstyrer og uddannelsesredaktør på Politiken), at både SF 

og De Radikale i deres indlæg havde undskyldt for lockouten og folkeskolereformen. Hvordan stillede Stef-

fen Jensen (S) sig i forhold til dette spørgsmål? Her svarede Steffen, at han selv var blevet lockoutet og i 

forbindelse havde bedt byrådet forholde sig til den helt urimelige lockout (billede fra april 2013). 

                  

 

 

 

 

Efter pausen var det tid til spørgsmål fra salen. Hovedindholdet i spørgsmålene var tillid, brugerinvolvering, 

selvstyre, frihed, inklusion, it udfordringer. En mor og skolebestyrelsesmedlem tvivlede, trods de politiske 

løfter om øget indflydelse og selvstyre på, om det nu ville lykkes og spurgte: ”Hvordan vil I sikre mindre 

topstyring, vil I fyre skolechefen?” Der var vejen rundt en erkendelse af, at topstyringen i kommunen ikke 

har fungeret. Der er brug for fremadrettet at inddrage og involvere medarbejdere samt faglige organisatio-

ner, hvis vi skal have skabt en fælles folkeskole i Halsnæs.  

 

I pausen og efter debatten var der mulighed for, at de, der ikke nåede at få stillet et 

spørgsmål, kunne hænge deres ønsker til folkeskolen i Halsnæs på to ønsketræer, der 

flankerede det politiske panel. Træerne blev overrakt til Michael Thomsen - Formand 

for Udvalget for Skole, Familie og Børn som sammenskrev alle ønskerne. Det blev til 5 

sider med ønsker. Ønsker der spændte fra mindre tysk, styrket inklusion, kortere da-

ge, åbenhed i folkeskolen, nedsættelse af undervisningstimetallet for lærere, bedre elevtrivsel, max 25 

lektioner pr. lærer, mere kage i skolen m.m.    
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Ønsketræerne blev senere plantet på Frederiksværk Skole afdeling Enghaven. Uanset folkeskolens fremtid 

er træerne nu symbol på borgerens håb til folkeskolen i Halsnæs Kommune og på et ønske om fremtidig 

inddragelse og dialog om vores fælles folkeskole. Folkeskolen er et drivhus for det gode liv og derfor passer 

ønsketræerne godt som et stærkt symbol på den vækst, vi sammen ønsker at skabe for vores børn og unge 

i Halsnæs Kommune. 

 

OK18 
Et af kongressens væsentligste opgaver var i år at opstille endelige krav til OK18. Der skal dels forhandles 

lønvilkår for perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021 og dels vilkår omkring vores arbejdstid. 

 

Med hensyn til løn kan hovedpunkterne beskrives som følger: 

Et generelt krav bliver at sikre generelle procentvise lønstigninger dels for at sikre 

reallønsfremgang og dels for at sikre en lønstigning for alle. Særligt børnehaveklas-

selederne har behov for et lønløft i deres grundløn. 

 

Et væsentligt krav bliver at hæve undervisningstillægget for det årlige lektionstal på 

over 750 timer, da en erfaring er, at det nuværende tillæg på de timer, der ligger 

over 750 timer pr. år, er et værn mod at få for mange lektioner. 

 

En væsentlig forberedelse af OK18 for DLF har været allerede nu at tage de andre fagforeninger i ed. 

Lærerne og andre offentligt ansatte kan ikke som enkeltgruppe(r) tåle at blive lockoutet eller behandlet 

dårligt ved OK18. Arbejdspresset på de offentlige arbejdspladser er blevet så udtalt, at vi er nødt til at hjæl-

pe hinanden som fagforeninger for at blive hørt og for at sikre gode arbejdsforhold. 

Det står således nu klart, at vi har opbakning fra de øvrige fagforeninger for offentligt ansatte. Alt 

tyder på, at DLF bliver de første ved forhandlingsbordet ved de specifikke forhandlinger, og 

at den indbyrdes aftale er, at de øvrige fagforeninger for offentligt ansatte ikke går til forhandlingsbordet, 

før der er en aftale om arbejdstid for lærerne. Det betyder, at arbejdstidsregler for 

lærerne skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det offentlige kommunale 

områder. Det har vi pt. ikke på grund af L 409.  
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Lokalt er vi nået et stykke med arbejdstiden, men ikke i mål: Manglende opgørelse af arbejdstiden, tid til 

efteruddannelse, prøveaftale, tid på opgaverne, varslingsregler m.m. er blot nogle af de elementer i en 

normal arbejdstidsaftale, som mangler.  

 

Der er således inden OK18 går i gang sat en fælles forventning, nærmest et forhandlingskrav, som bygger 

på et solidarisk grundlag de offentlige fagforeninger imellem. Det er enestående og første gang i nyere tid. 

Men det betyder også, at vi som faggruppe skal støtte de andre fagforeninger, når de kommer til forhand-

lingsbordet. 

 

Ingen tvivl om at vi går en spændende periode i møde, og at der nu ligger et enormt pres på Hovedstyrelsen 

i DLF og Anders Bondo. Vi håber på det bedste! 

 

Løn Tjek  

Igen i år blev der afholdt møder på skolerne i Halsnæs Lærerkreds, hvor med-

lemmerne kunne få et løntjek. Det er en god ide at få gennemgået sin løn-

seddel, viser erfaringerne fra tidligere års løntjek, og igen i år er der fundet 

mange fejl i lønsedlerne. 

Ved dette års løntjek har vi atter fundet fejl i lønsedler. Det var alt lige fra 

manglende udbetalinger i lejrskoletillæg samt time-dagpenge i forbindelse 

med lejrskoler, forkert undervisningstillæg og nogle lærere, der er ansat som 

lærere med særlige kvalifikationer, viste sig at have forkerte anciennitetsforløb.  

Manglende udbetaling af uv.-tillæg på Hundested Skole. 

Ved sidste års løntjek fandt vi på Hundested Skole fejl i udregningen af uv.-tillægget. Vi forsøgte længe at 

løse fejlen gennem dialog med ledelsen, men kunne ikke blive enige.  Derfor bad vi DLF centralt om at løfte 

sagen. Den 30. oktober var der fællesmøde mellem LC/DLF og KL/Halsnæs Kommune(Hundested Skole). 

Der kunne ikke opnås enighed ved mødet. Jeg vil I det kommende Værksted holde jer opdateret på sagens 

gang.   

 

TR valg på kommende Melby Skole og Frederiksværk Skole.  

Der er blevet afholdt TR-valg på de kommende 2 skoler med start 1.8.2018. På Melby skole er den kom-

mende TR Thye Hansen, og på Frederiksværk skole er Nina Petersen valgt. De er begge startet på TR-

uddannelsen. 

Katja Krener-Andersen er stadigt TR for begge afdelinger frem mod den officielle adskillelse 1.8.2018. Her-

efter fortsætter Katja som suppleant. Som suppleant på Melby er Jens Holck blevet valgt. Velkommen og 

tillykke til jer alle 

Kredssammenlægning Halsnæs og Gribskov Lærerkreds (NYT) 

Onsdag d. 29. november er der fælles fagligt klubmøde for alle medlemmer i Halsnæs Lærerkreds på 

Enghaveskolen kl. 16. Her vil formanden for Gribskov, Allan Nielsen, og vores egen formand, Michael Bie-
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Andersen, fortælle om processen, visionen for en ”ny” kreds, organiseringen, økonomien og forslag til ved-

tægterne m.m. Så kom og hør og få muligheden for at stille spørgsmål   

Læringsmålstyring og læringsplatforme på retur!  

Folkeskoleforligskredsen har indgået en aftale, der skal give skoler og lærere større frihed til at arbejde med 

undervisningen på den måde, der passer bedst til dem. I den forbindelse har undervisningsminister Merete 

Riisager nedsat en gruppe af fagpersoner med viden og erfaring fra folkeskolen, som skal komme med an-

befalinger til, hvordan aftalen bedst implementeres. Professor Lene Tanggard er udpeget som formand for 

gruppen, og det er godt nyt for os lærere, for der er ingen tvivl om at læringsmålstyring ikke er en blomst, 

der er groet i Lene Tanggards have. Lene Tanggard udtaler i forbindelse med udnævnelsen,” - Vi skal sikre, 

at der kommer øget frihed ud til lærerne i skolen til at kunne forvalte opgaven med undervisning af elever-

ne. Arbejdet går blandt andet ud på et gøre op med ideen om målstyring som eneste metode til at sikre god 

undervisning. I stedet skal formålet med undervisningen være guidende.” 

 

SF spidskandidater i både København og Århus foreslå i forbindelse med kommunalvalget, ”Er læringsplat-

formene til besvær, er I velkomne til ikke at bruge dem.”  

 

 

Fyraftensmøde på Bøgebjerggård 
I samarbejde med FOA og BUPL har der været holdt fyraftensmøde på Matrikel Bøgebjerggård (tidl. Hel-

dagsskolen) nu under Hundested Skole. Det er blandt andet udfordringer i arbejdsmiljøet, de økonomiske 

rammer m.m., der er udfordrende for medarbejdertrivslen. Det var et godt møde, hvor medarbejderne 

overleverede deres bekymringer til de faglige organisationer. I næste uge afholder organisationerne møde 

med skolens ledelse.    

 

Fællesskabets skole (Gratis E-bog) 

I et samarbejde med 3F og FOA sætter Danmarks Lærerforening fokus på værdien af fællesskabets skole: 
folkeskolen. Fra 1940'ernes Vesterbro over 1970'ernes Aarhus til 1990'ernes Sakskøbing fortæller en række 
danskere i FÆLLESSKABETS SKOLE om den periode i livet, de alle har til fælles: Tiden i folkeskolen. Du kan 
bl.a. læse bidrag af  

 journalist og tv-vært Abdel Aziz Mahmoud 
 professor Ekse Willerslev 
 traktorfører Finn Skou Nielsen 
 Youtuber Lousie Bjerre 
 politiker Mogens Lykketoft 
 motorikkonsulent Nanett Borre 
 direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev 
 lærer Pia Henriksen 
 kajakroer René Holten Poulsen 
 politiker Ritt Bjerregaard 
 skuespiller Tammi Øst 

Link til bogen: http://www.dlf.org/dlf-mener/faellesskabets-skole 
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Nyt fra pensionisterne 

Pensionisterne har været på tur, og vi har fået øjenvidendeberetninger samt nogle dejlige billeder: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 26. september var fraktion 4 på rundvisning i Nivågårds Teglværks Ringovn. Det var en meget interessant 

 

 

 

 

Mandag d. 6. november mødtes 17 veloplagte pensionister på Assistens Kirkegård i det skønneste klare 
efterårsvejr. Christoffer, der skulle være vores guide, modtog os. Christoffer var på alle måder en stor 
mand, hjemme i sit stof og en gudsbenådet fortæller. Han gav os i 1 1/2 time en helt unik oplevelse. Efter 
den spændende tur var der serveret smørrebrød til os i kapellets cafe. Herlig dag.  
 

 

 

Og så har vi hørt, at der snart kommer indbydelser til flere ture/oplevelser….. 
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