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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

Forhandlingerne på det statslige, regionale og kommunale område er brudt sammen.  

Det er de færreste normale mennesker, der ønsker sig en konflikt. Alligevel står vi i skrivende stund og er på 

vej ind i en ny stor konflikt, og det er desværre også denne gang nødvendigt, at vi allesammen tager konflik-

ten. Der er simpelthen noget, også denne gang, der ikke er til at forstår i arbejdsgiveradfærden.  

Som lærere/offentlige ansatte har vi gennem de sidste mange år mærket konsekvenserne/efterdønninger-

ne af finanskrisen i form af konstante nedskæringer og omstrukturering i arbejdet. Vi har loyalt medvirket 

til dette og til stadighed forsøgt at levere ordentlig kvalitet til elever i skolerne på trods af, at der som regel 

var færre kolleger om opgaven. Lokalt måtte det pædagogiske personale og lærerne yderlige levere res-

sourcerne via stillingnedlæggelser og en øget undervisningsmængde til alle de ”nye spændende” tiltag i 

forbindelse med implementeringen af reformen i Halsnæs. 

Det hænder også at indsatsen bliver påskønnet af politikerne. Men arbejdspresset holder ikke længere, og 

de fleste steder har man også erkendt, at situationen på skolerne ikke er holdbar længere. 

Når krisen i samfundet er overstået, og løn og arbejdsvilkår bliver forbedret som tak for løntilbageholden-

hed og en ekstra indsats i kriseårene på det private arbejdsmarked, ja, så kunne man jo have samme for-

ventninger på det offentlige arbejdsmarked. Men sådan er det åbenbart ikke. I forhandlingerne i forbindel-

se med OK18 har moderniseringsstyrelsen, med opbakning fra KL, ikke set noget behov for at anerkende 

indsatsen ved at indgå i reelle løn eller arbejdstidsforhandlinger.  Vi er blevet tilbudt en løn, der gør, at der 

er fare for, at reallønnen ikke kan holdes – dvs. en reallønsnedgang. 
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Lærerne har i år et ønske om, at den tilstand der har været siden 2013 med en lovgivet arbejdstid, igen 

bliver en aftale mellem arbejdsmarkedets parter. Hvis vi fortsat skal have en tro på den danske model, hvor 

man i fællesskab aftaler løn- og arbejdsvilkår, så har de kommunale politikere og KL et stort ansvar på deres 

skuldre. Folketingets lovindgreb i 2013 var alene afstemt med KL, og derfor er det nu på tide, at man ven-

der tilbage til en situation, hvor den forhandlingsberettigede modpart oplever, at der er en reel vilje til at 

indgå en forhandlet arbejdstidsaftale.  

I forhandlingerne inden sammenbruddet er vi intet blevet tilbudt. Nogle vil måske mene, at der derimod 

er tale om forringelser af L409 og bilag 4. Det kan man læse i forhandlingsdokumenterne fx: 

KL foreslår, at normperioden ændres til 1924 timer årligt.  

Forslaget om normperiodeændringen kobles imidlertid i KL´s udspil med en bestemmelse om, at overar-

bejdsbestemmelsen (+50 % løn pr. overarbejdstime) bortfalder for ansatte, der fratræder i normperio-

den. Dette er en klar forringelse. 

KL foreslår, ”at de ansatte gives mulighed for at kunne skabe sig et kvartalsmæssigt overblik over ar-

bejdstiden”. 

Forslaget er ringere end parternes retningsgivende anbefaling i det eksisterende bilag 4 punkt 13, som 

lyder: ”Det kan ske ved, at læreren ved udgangen af en måned har mulighed for at få en opgørelse af den 

præsterede tid.” Forringelsen består dels i, at et kvartal er en længere periode end en måned, dels i at 

ansvaret for overblikket i KL´s forslag ligger hos den enkelte ansatte, i modsætning til hos lederen som 

beskrevet i bilag 4. Samtidig kobler KL de foreslåede ændringer med krav om bortfald af et løntillæg for 

mange undervisningstimer, hvilket selvsagt også er en klar forringelse. 

Man bliver simpelthen i tvivl om man skal grine eller græde! 

Derfor er det også særligt dejligt, at vores borgmester Steffen Jensen (S) Anja Rosengreen(SF) og Lisbet 

Møller(Ø) ifølge Frederiksborg Amts Avis har sendt en appel til KL om at undgå konflikt! 

Se link med artiklen: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1774901732532429&id=150740698281882&notif_i

d=1519845022765277&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 

I skrivende stund er opslaget fra kredsens facebookside delt 14 gange og ca. 2300 personer har læst opsla-

get. Men jeg synes det gode budskab fortjener, at endnu flere ser og læser appellen til KL. Derfor vil jeg 

opfordre jer til, at læse opslaget ”synes godt om” eller ”dele” opslaget. 

Link til artikel Frederiksborg Amts Avis: 

https://sn.dk/Halsnaes/Appel-om-at-undgaa-konflikt/artikel/727821 

Endnu engang mange tak til Steffen, Anja og Lisbeth for apellen til KL! 
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Fælles læserbrev fra Kredsene i Nordsjælland (FAK) i Frederiksborg Amts 

Avis. 

Kredsene i Nordsjælland skrev mandag d. 26/2, på baggrund af forhandlingssituationen nedenstående læ-

serbrev til Frederiksborg Amts Avis: 

Lærerne må have en aftale som alle andre  

Frederiksborg Amts Avis 28. februar 2018 (Sektion 1 Side 11) 
 
OVERENSKOMST: Vi har en fælles interesse i, at der bliver indgået en aftale, som begge parter kan tage et 
ansvar for. 

Forhandlingerne om en ny overenskomst mellem KL og de kommunalt ansatte er strandet, og en konflikt 
truer i horisonten. Som repræsentanter for lærerne i Nordsjælland vil vi opfordre vores lokale politikere til 
at lægge pres på KL, så vi kan få landet en aftale, der giver mening for folkeskolen. 

Den danske model på arbejdsmarkedet, der har fungeret i mere end 100 år, bygger på fælles aftaler mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere, som begge parter tager ansvaret for. Den er en grundsten i det danske 
samfund og en væsentlig forklaring på den velstand og velfærd, der præger det danske samfund. 

Vant til godt samarbejde 
I vores nordsjællandske område er vi de fleste steder vant til et godt samarbejde mellem lærere og kom-

muner til gavn for folkeskolen. Det samarbejde skal vi værne om. 

Ingen ønsker, at en konflikt igen kommer til at lamme folkeskolen og trække spor af mistillid flere år ud i 
fremtiden. Vores centrale krav til KL i de strandede forhandlinger er, at lærerne får en arbejdstidsaftale, der 
svarer til, hvad andre offentligt ansatte har. En aftale vil betyde en ny start i folkeskolen og ikke mindst 
være et godt fundament for, at det fremover vil være muligt at rekruttere og fastholde lærere. KL har indtil 
nu nægtet at imødekomme vores krav. 

Mange steder her i Nordsjælland er der allerede nu problemer med at sikre uddannede lærere til folkesko-
len. 

Vi har en fælles interesse i, at der bliver indgået en aftale, som begge parter kan tage et ansvar for. 

Indlægget er skrevet på vegne af samtlige lærerkredse i Nordsjælland af formand for Det forpligtende 
Kredssamarbejde i Nordsjælland. 
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Generalforsamling 16. marts 2018 kl. 17.00 på Bymosehegn (Helsinge)   

 

Generalforsamlingen afholdes i år i Helsinge på Bymose Hegn. Vi håber, at der er rigtigt mange, som har 

mulighed for at deltage i generalforsamlingerne og den efterfølgende spisning.  

 

 

 

Vi starter med vores egen generalforsamling for kreds 38. På denne generalforsamling kommer der et for-

slag om sammenlægning af Gribskov og Halsnæs Lærerkredse, som vi også har haft på dagsorden de sene-

ste 2 år. Nu er vi klar til sammenlægning – mere om det i Generalforsamlingsnummeret af Værksted, som 

udgives inden generalforsamlingen d. 16/3. Under forudsætning af at vi vedtager det, så skal der holdes en 

stiftende generalforsamling sammen, hvor der bl.a. skal vælges formand, næstformand, kasserer, sagsbe-

handler samt 2 kredsstyrelsesmedlemmer. Der kommer en liste med kandidater, som kredsstyrelserne pe-

ger på, i næste Værksted. 

Husk at få meldt dig til middagen senest d. 5. marts 2018, hvis du vil spise med efter generalforsamling 

samt betale 150 kr. til din TR eller på MobilePay 25 391 918 (Helle van Driel, kasserer). Husk at skrive sko-

le + navn samt hvis du ønsker at køre med bussen. Der vil også blive arrangeret en bus, der vil kører fra 

Hundested (start kl. 16) over Frederiksværk (16.20) til Helsinge og retur fra Helsinge kl. ca. 22.30/22.45. 

 

Selvstændiggørelse af Ølsted Skole 

Lige nu kører der en undersøgelse af, om Ølsted og Magleblik skal være 2 selvstændige skoler.  
Der bliver analyseret på anlæg, økonomi, og elever samt MED-udvalget. Der sad en arbejdsgruppe sidste år 
bestående af skoleledere, medarbejdere og en konsulent fra kommunen, der kiggede på øget råderum 
Ølsted skole. Mon ikke også, der bliver skelet til det? Medarbejderne og hermed lærerne gav klart udtryk 
for, at de ønskede at få meget mere medarbejderindflydelse på Ølsted samt en TR, så der ikke kun er én TR 
på hele Arresø skole. Dvs. ønske om én selvstændig skole på hver matrikel med egen leder og egen TR.  
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Nedlæggelse af modtageklasser 

Byrådet vedtog med budgettet en besparelse på modtageklassestrukturen. Det er af flere årsager uheldigt 
fx aftalte man i forbindelse med dialogen om folkeskolen, at skolerne skulle friholdes for besparelser. Sam-
tidigt er andelen af elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog faldet de seneste år. Det ser 
altså i forvejen ud til, at der er blevet ”sparet” på nogle af vores sprogligt svageste elever.  
 
Nedlæggelsen af 3 modtagerklasser pr. 1.8.2018 betyder en reduktion svarende til 4,5 lærerstilling og ned-
læggelse af yderligt 2 klasser pr. 1.8.2019 betyder yderligt nedlæggelse af 3 stillinger samlet 7-8 stillinger. 
 
Når modtageklasserne nedlægges går det ikke kun udover eleverne, det øger også frustrationerne i klasse-
værelset, for fremover kan læreren risikere at stå i en situation, hvor man udover det normale pres fra den 
øgede inklusion m.m., også kan have en eller flere elever, der ikke kan tale dansk og derfor har behov for 
ekstra støtte. Det udfordrer ikke kun læreren, men også den enkelte 2. sprogs elev og resten af klassen. Det 
er der ikke meget kvalitet i. 
 
Som plaster på såret tildeles en ressource på 100 pædagogtimer til direkte indslusning af ca. 25 børn i klas-
serne. Hvad pædagogtimerne skal bruges til er svært at forstå, da det kræver særlige kompetencer og ud-
dannelse at undervise i DSA (Dansk Som Andetsprog) – uddannelse. Kompetencer som pædagogerne ikke 
har. I sagsfremstillingen til H-MED står der, at det skal vurderes, hvordan ressourcerne kan prioriteres, så-
ledes at eleverne får den hjælp, de har behov for. Der er ingen tvivl om, at skal prioriteringen fagligt forsva-
res, skal ressourcen og timerne læses af modtageklasselærere eller lærere med uddannelse og erfaring 
indenfor DSA.     
 
I min optik er denne besparelse igen et udtryk for at arbejdsmiljø og kvalitet i undervisningen, endnu en-
gang må betale prisen for andre prioriteringer eller manglende ressourcer i Halsnæs Kommune.     
 
  

TR-valg på skolerne  

I de kommende uger holdes der TR valg på Hundested Skole, Arresø Skole, UKC og Rådhuset. Jeres TR har 

sendt indkaldelse og valgpjece ud og skulle I have spørgsmål i forbindelse med valget, er I velkomne til at 

kontakte kredsen.  
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