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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

I ønskes all en god jul og et godt nytår! 
 

Julen nærmer sig og det er tid til at ønske og få pakker. Ønsker er der nok af på sko-

leområdet, og jeg håber at julen og det nye år, vil få nogle af lærernes ønsker til at gå 

i opfyldelse. Øverst på listen står en sænkelse af undervisningsmængden og opgave-

mængden, så der igen bliver sammenhæng mellem mål og midler på skolerne.  

 

På nationalt plan er ønsket også klart, en central arbejdstidsaftale til de 

kommende OK18, som vi lokalt skal bruge for at komme videre med ar-

bejdstiden lokalt. Vi har lokalt haft indflydelse på administrationsgrundla-

get, det er vi rigtigt glade for, men der er brug for planlægnings- samt op-

gørelsesbestemmelser fx en tydelig opgaveoversigt med timer på puljerne, 

således at opgaveoversigten igen bliver et brugbart værktøj i forhold til 

arbejdstiden. Så både leder som lærer kan tager ansvar for, at opgaverne 

på skolen bliver løst bedst muligt.  

 

Det hænder også, at man får gaver, der skal byttes eller ”hadegaver”, man helst vil smide ud, men må be-

holde for at glæde giveren. Det var en tidligere direktør for Det Kongelige Teater, der på et tidspunkt ikke 

ønskede sig flere gaver fra A.P. Møller fonden.  

 
Om gaven fra A.P. Møller til kompetenceudviklingsprojektet vedr. læringsplatformen ender sådan er måske 

for tidligt at sige endnu, men at projektet ikke har været genstand for inddragelse eller drøftet med medar-

bejderrepræsentanter hjælper ikke sådan et projekt på vej.  Man må håbe at Henrik Reumerts udtalelse fra 

opstartsmødet i august, om at læringsplatformen skal give mening, skal tolkes således at det skal give me-

ning for lærerne og ikke bliver en indsats der skal give ”mening” et eller andet sted i en styringslogik. På 

Christiansborg er vindende ved at vende og ”Surrealistisk”, er hvad Marianne Jelved(R) kalder den lærings-

målstyrende undervisning, som embedsmænd i Undervisningsministeriet har indført bag om ryggen på 

politikerne.  

 
Lokalt er der kommet ny formand for det gamle ”BUL” (Børn, unge og læring), nu 

udvalget Skole, Uddannelse og Dagtilbud, det er blevet Helge Friis (S) som i debatten 

fra byrådsmødet d. 28/11 udtalte, at han lokalt vil være med til at se på den restrikti-

ve måde læringsmålsstyring bliver implementeret på. Det projekt fik han opbakning 

til fra Anja Rosengreen (SF) og Lisbet Møller (Ø). Se behandlingen og debatten om 

kompetenceudviklingsprojektet vedr. læringsplatformen fra byrådsmødet på 

http://webtv.halsnaes.dk/#!/video/02BB90EA 

Så måske kan det ende med at gaven(kompetenceudviklingsprojektet) over tid bliver til nytte.   
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Nyt fra Kredssammenlægning Halsnæs og Gribskov Lærerkreds (Kreds 34) 

Arbejdet med sammenlægning af de to kredse skrider stille og roligt fremad. I september 2017 fik vi Hoved-

styrelsens tilladelse til at lægge de to kredse sammen med virkning fra 1. april 2018. 

I løbet af efteråret er der blevet drøftet mange forhold omkring en sammenlægning. Det gælder f.eks. or-

ganisering af en kommende kredsstyrelse, økonomien under en ny storkreds, kredskontorets placering og 

ikke mindst tillidsrepræsentanternes rolle i en ny sammenlagt kreds. 

I uge 41 mødtes de to kredsstyrelser for at drøfte sammenlægningen. Her fik vi hjælp af Bjarke Nørremark, 

konsulent i DLF, til at få drøftet værdier og en vision for den kommende kreds. Dette arbejde havde vi alle-

rede igangsat i foråret med fortællingen om de to kredse. Vi er nu nået så langt, at der er en enighed mel-

lem de to kredse om retningen, som vi skal gå sammen allerede fra dag ét af efter sammenlægningen. 

På vores fælles møde i uge 41 var vi meget optaget af Den Involverende Fagforening som visionen. I for-

hold til en ny kreds` virke blev der givet udtryk for vigtigheden af, at ambitionen med en kredssammenlæg-

ning bliver at få en tidssvarende kreds i forhold til medlemsinvolvering, kommunikationsformer og ikke 

mindst det at være en ny storkreds, der favner og kan arbejde målrettet med såvel tjenstlige, pædagogiske 

som med arbejdsmiljømæssige forhold for alle medlemmer. En sammenlægning vil gøre dette muligt, da vi 

med en sammenlægning får frigivet mere tid til kredsarbejde.  

På kredsenes fællesmøde i starten af december blev der opnået enighed om, at foreslå den stiftende gene-

ralforsamling, at denne skal være en generalforsamlingsvalgt kredsstyrelse med i alt 6 medlemmer. Samti-

dig er vi enige om et fælles budgetforslag til generalforsamlingen (der kan komme mindre ændringer), 

Kredskontorets startplacering som bliver Frederiksværk (Halsnæs Lærer-

kreds kredskontor), vedtægterne - som dog skal et smut forbi Hovedfor-

eningen for vejledning i forhold til de centrale vedtægter. Vi blev også 

enige om, at de to kredse på de ”lokale” kredsmøder d. 13. december 

skulle komme med indstillinger/kandidater til en fællesanbefaling af ny 

kredsstyrelse til generalforsamlingen. Det gør vi, fordi de nuværende 

kredsstyrelser i begge kredse ønsker en ligelig fordeling af kredsstyrelses-

medlemmer fra de to nuværende kredse samt for at få fusionen til at fungere bedst muligt fra dag et. På 

mødet den 13. december valgte kredsstyrelsen i Halsnæs, at indstille: 

Michael Bie Andersen til formandsposten  

 

 Helle Brandt van Driel til kassererposten 

                  

                   Lene Smidt til kredsstyrelsen  

                              

 

på opstillingslisten for den nye kreds.  
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Generalforsamling 16. marts 2018 kl. 17.00 på Bymosehegn (Helsinge)  

Vi har sammen med Gribskov Lærerkreds besluttet at leje Bymose Hegn til afholdelse af de tilsammen tre 

generalforsamlinger d. 16. marts. Først holder kredsene hver for sig generalforsamling, og besluttes det i 

begge kredse at stemme JA til en sammenlægning, afholdes der derefter en stiftende generalforsamling 

efterfulgt af spisning. Vi håber selvføl-

gelig at der er rigtig mange, der vil prio-

riterer denne aften og deltage i de for-

håbentlig to generalforsamlinger samt 

efterfølgende spisning.  

 

IT og de nye Surfacemaskiner på H-MED. 

Overgangen til de nye Surfacemaskiner og implementeringen har skabt frustrationer, Hoved MED drøfter 

mandag den 18/12 sagen og får b.la. en orientering af leder af IT og Digitalisering samt Chef for Børn, Unge 

og Læring. 

 

 

OK18- Sæt X ved den 31. januar 

Anders Bondo Christensen, DLF’s formand, skal på et fælles arrangement 

give et øjebliksbillede samt bud på de aktuelle muligheder i forhandlingerne 

med KL. 

Mødet er arrangeret i samarbejde med de andre kredse i Nordsjælland 

(FAK), og arrangementet kommer til at foregå fra kl. 17.30 til 19.30 på Bysko-

len (Hillerød) – det vil give de bedste muligheder for transport for flest.  

Der vil komme mere information senere. Sæt et x i kalenderen allerede nu, 

så er der plads til at deltage 
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