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Kredskontoret i julen 

Kredskontoret lukker ons. 20. december 2017 kl. 12.00 og åbner igen onsdag d. 3. januar 2018, 

hvor der vil være åbent mellem kl. 10.00 og 14.00, torsdag og fredag mellem 10.00 og 13.00. 

Fra d. 8. januar 2018 følges de gældende åbningstider. 

Under lukningen af kredskontoret i julen kan man kontakte kredsen via mail til 034@dlf.org 

 

Årgang 7 Nr. 6 januar 2018 

 

Generalforsamling 

Fredag d. 16. marts 2018 har kredsen sin ordinære generalforsamling med efterfølgende stiftende 

generalforsamling for den nye kreds, dækkende Halsnæs Kommune og Gribskov Kommune. 

Foreløbig dagsorden, og invitation til efterfølgende middagsarrangement, udsendes i januar 2018. 

Men sæt også allerede nu X i kalenderen for dette arrangement og skriv: Generalforsamling, fredag 

d. 16. marts 2018 fra kl. 16.00 – 19.30. Generalforsamlingerne afholdes på Bymose Hegn i Helsin-

ge.                                      
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Kredssammenlægning 

Først i december mødtes kredsstyrelserne for Halsnæs Lærerkreds og Gribskov Lærerkreds. På 

dagsordenen havde vi sat vedtægterne på for en ny sammenlagt kreds: Gribskov – Halsnæs Lærer-

kreds – Kreds 34. Siden generalforsamlingerne i foråret 2016 har vi arbejdet med vedtægterne så-

vel på fællesmøder som på møder i de to kredse. Derudover har formandskabet deltaget på møder 

i faglig klub for drøftelse af formålet med kredssammenlægningen, og ligeledes også drøftet vigtige 

dele af vedtægterne for den sammenlagte kreds, f.eks. at kredsstyrelsen sammensættes af seks 

medlemmer, valgt på generalforsamlingen, og at vi dermed i begge kredse går væk fra den eksi-

sterende model med en TR-kredsstyrelse.  

På vores kredsstyrelsesmøde her i december 17 har vi talt om kandidatforslag til den kommende 

kredsstyrelse for Gribskov – Halsnæs Lærerkreds og er enige om at indstille følgende: 

 

Kredsformand Michael Bie Andersen (er nu kredsformand i Halsnæs Lærerkreds) 

Næstformand Mikael Husted (Bjørnehøjskolen) og Marianne Bromand Hansen (Sankt 

Helene Skole). På den stiftende generalforsamling foretages der valg mel-

lem de to opstillede kandidater. 

Kredskasserer Helle Schmidt van Drill (er nu kasserer i Halsnæs Lærerkreds) 

Kredssagsbehandler Allan Nielsen 

2 kredsstyrelsesmedl. Christina Kruse (Gilbjergskolen) plus et medlem fra Halsnæs Lærerkreds, 

som kreds 38 peger på. 

 

Inden uge 7 planlægges der med endnu et fælles planlægningsmøde mellem de to 

kredsstyrelser. Her vil vi kigge på den fælles vision igen og den nye kreds´ værdier, således  

at der med den stiftende generalforsamling kan vedtages et værdigrundlag, en vision og ikke  

mindst en ny kreds´ vedtægter. 

 

I januar planlægger faglig klub for Sankt Helene Skole, Gribskolen, Ramløse Skole og  

Gilbjergskolen med et fagligt klubmøde på kredskontoret med netop kredssammenlægningen  

på dagsordenen. Invitation udsendes først i det nye år. 
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OK-arrangement d. 31.01.18 

Overenskomstforhandlingerne er for alvor skudt i gang med udveksling af parternes krav 

12.december. De næste måneder vil der blive forhandlet hen mod et resultat, inden den 

nuværende overenskomst udløber 31.marts 2018. Midtvejs har medlemmer nu en 

enestående mulighed for at komme helt tæt på forhandlingerne, når Anders Bondo 

Christensen gæster Hillerød, til en snak med medlemmerne om OK18. 

Sæt derfor X ved den 31. januar kl.17.30-19.30 

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 sat op i samarbejde med de andre 8 kredse i Nordsjælland, og arrangementet kommer til 

at foregå fra kl. 17.30 til 19.30 på Byskolen i Hillerød – det vil give de bedste muligheder for 

transport for flest. 

Der vil komme mere information og en egentlig invitation senere. Men Sæt X i kalenderen 

allerede nu! 

Magtanvendelse 

Danmarks Lærerforening har udarbejdet en pjece om magtanvendelse over for elever, når det bli-

ver nødvendigt. Denne pjece har været ventet længe og sammenfatter alle relevante og nødvendi-

ge forhold og handlinger i forbindelse med magtanvendelse. I kredssammenhæng har vi haft Ca-

milla Bentzon, jurist og konsulent i DLF, ude til at fortælle TR og AMR om magtanvendelse. Her for-

talte hun os, at pjecen var under udarbejdelse. Kredsen laver nu en opfølgning på det med magt-

anvendelse. Dels vil vi såvel med TR som med AMR drøfte magtanvendelse på møder her i vinter 

og dels drøfte pjecens indhold og anvendelighed. Desuden vil vi lave opfølgning på, om magtanven-

delse over for elever har været taget på skolerne på personalemøder og i LU (Lokaludvalgene) på 

skolerne? Findes der retningslinjer på skolerne, når magtanvendelse har været nødvendigt? Hvem 

gør hvad? Og i hvilken rækkefølge? Hvor stort er problemet? Er der sammenhæng mellem det sti-

gende antal arbejdsskadeanmeldelser på skolerne og antallet af gange, vi har været nødt til at fast-

holde elever?  

Magtanvendelse over for elever har jævnligt været taget op i kredsstyrelsen, og her midt i skole-

året 2017/18 laver vi nu en opfølgning på, hvad der har været af handlinger og tiltag på skolerne. 

Er man interesseret i at læse pjecen, kan den findes på kredsens hjemmeside: www.gribskov34.dk 

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår! 

Kredsstyrelsen 

Kontingent pr. 1. januar 2018  

I forbindelse med den årlige indberetning af kontingent til hovedforeningen, hæves kontingentet 

med 3 kr. månedligt i perioden 1. januar 2018.   

Kontingentet pr. 1. januar 2018 vil således være på 498 kr. 

I denne sammenhæng giver det god mening at minde om, at indbetaling af kontingent til sin fag-

forening er fradragsberettiget. Man kan trække sit kontingent fra i skat. Det betyder, at man kan 

trække højest 6.000 kroner fra i skat for sit faglige kontingent, mens a-kassekontingentet og efter-

lønsbidraget er fuldt fradragsberettiget. Indberetning til skattemyndigheden sker automatisk fra 

DLF. 
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