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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

Det lykkedes ikke at forhandle det resultat hjem, ved OK18, som vi havde håbet på.  

Af flere omgange har kredsformændene været indkaldt til kredsformandsmøder for at blive orienteret om 

forhandlingssituationen senest fredag d. 27/4. Alle vidste på forhånd, at det ville blive næsten umuligt at få 

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og KL til at give indrømmelser i forhold til deres ”Columbusæg” 

Lov 409. På kredsformandsmødet d. 27. april var der skuffelse, da Anders Bondo fortalte, at der var indgået 

forlig, men at det ikke var lykkedes at komme i hus med en arbejdstidsaftale.  

Ønsket om en ny start for folkeskolen, og et fornyet godt samarbejde mellem parterne, så ud til at være 

skudt ned. Men når man får sundet sig over resultatet, og får læst aftalepapiret, så tegner der sig alligevel 

konturerne af en arbejdsgiver, der har flyttet på hegnspælene omkring L409.  

Jeg tror på, at det fornyede samarbejde og kommissionens arbejde, bliver den stille død for Lov 409, som 

alle parter kan leve med. Man bliver nødt til at sætte sig i modpartens sted og forstå, hvor meget prestige 

og politisk troværdighed, der blev lagt i Lov indgrebet og reformen. Det tager desværre tid, tid hvor vi lære-

re forsat skal træde vande, tid som forsinker styrkelse af kvaliteten i undervisningen og elevernes mulighe-

der for at få optimal undervisning. Derfor er frustrationerne over forhandlingsresultatet også helt legitime 

og forståelige, selv brugte jeg det meste af Bededagsferien til at vende og dreje forliget.  

 

 "Al menneskelig visdom kan opsummeres i to ord – vent og håb." Alexandre Dumas (fransk forfatter, 1802-

1870). 

 

  Når min anbefaling alligevel er, at I stemmer JA til overenskomstresultatet, så er det med baggrund i den 

analyse af resultatet, at det er den bedste mulighed på sigt, samt at et nej til resultatet vil være et dårligere 

alternativ end et ja.  Det vil jeg gerne uddybe og debattere på møder med jer og, derfor vil jeg også opfor-

dre jer til, at I deltager i medlemsmøderne, der afvikles på skolerne i uge 18., 19. og 20. 

Vi arbejder i kredsen på, hvordan vi som medlemmer kan synliggøre vores utilfredshed med resultatet ved-

rørende KLs manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale, selv om vi vælger at stemmer ja til det samle-

de forlig. 

Michael Bie Andersen – Kredsformand Gribskov-Halsnæs Lærerkreds  

Referat fra den stiftende Generalforsamling 16. marts 2018 kl. 17.00 på Bymosehegn 

(Helsinge).   

Indledning: 
 
Som introduktion til Generalforsamlingen gav Michael Bie Andersen og Allan Nielsen en fællesorientering 

om formålet og arbejdet henimod den stiftende generalforsamling. De to tidligere kredses udfordringer og 

formålet med at skabe en tidssvarende kreds med et højt service niveau og øget medlemsinvolvering.  
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Hjørnestenene og visionen i samarbejdet omkring sammenlægningen var: 

1. Ønsket om en økonomiskbæredygtig kreds samt fastholdelse af kontingent.  

2. Minimere sårbarheden ved skift af tillidsposter. 

3. Sikre en økonomi der muliggør proaktive indsatser samt omstillingen til en involverende fagfor-

ening. 

4. Styrke sagsbehandlingen. 

5. Øge fokus på arbejdsmiljø og pædagogisk indsatser. 

6. Øget kommunikation.  

7. Bemanding af åbningstiden. 

8. Styrke samarbejdet og vidensdeling. 

9. At være til stede hvor beslutninger vedr. medlemmernes arbejdsliv træffes. 

Arbejdet med kredsens værdier mangler noget afpudsningen, men de tre kerneværdier er på plads. Fælles-

skab, Tillid og Faglighed. 

Der blev opfordret til at medlemmerne så arbejdsåret 2018 - frem mod næste generalforsamling, som et 

overgangsår, hvor b.la. arbejdet med værdier, organiseringen af pensionisterne m.m. faldt på plads. 

Processen frem mod sammenlægningen af de to kredse blev beskrevet som ligeværdig og tillidsfuld. Lige-

som der ikke var tale om, at en kreds overtog den anden, men at vi i fælleskab forenede det bedste fra de 

to tidligere kredses kulturer i skabelsen af en ny kreds. Begge kredse har således set frem og glædet sig til 

denne stiftende generalforsamling.    

 
 Dagsorden til den stiftende generalforsamling i Gribskov-Halsnæs/kreds 34 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 
3. Vedtagelse af kredsens vedtægter 
4. Valg til kredsstyrelsen samt af delegerede til kongres i DLF 
5. Indkomne forslag 
6. Budget og fastsættelse af kontingent (se bilag) 
7. Evt. 

 

1) Valg af dirigent 

Valg af dirigent blev Carsten Freundt fra DLF 

 

2) Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden blev godkendt 

 

3) Vedtagelse af vedtægter 

Vedtægterne blev godkendt 
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4) Valg 

Så skulle der vælges og følgende blev valgt:  

Kredsformand: Michael Bie Andersen 

Næstformand: Marianne Bromand 

Sagsbehandler: Allan Nielsen 

Kasserer: Helle van Driel 

 

2 kredsstyrelsesmedlemmer: Lene Schmidt og Mira Wittrock 

 

2 suppleanter kredsstyrelsen: 1. suppleant Thye Hansen 2. supple-

ant Charlotte Samsøe 

2 kongresdelegerede ud over formanden: Marianne Broman samt Lene Schmidt. 

 

Her var der en afstemning, da der var 3 kandidater (Marianne, Lene og Mira). Resultatet blev følgende:  

Marianne 118 stemmer 

Lene 105 stemmer 

Mira: 82 stemmer 

 

2 suppleanter til de kongresdelegerede: Mira Wittrock og Helle van Driel 

2 kritiske revisorer: Jørgen Hansen og Viggo Eriksen 

2 suppleanter kritiske revisorer: Lars Jønsson og Andreas Mørup. 

Alt forløb i god ro og orden 

 

5) Indkomne forslag 

Der var indkommet 2 forslag: 

1. Ved indgåelse af lokalaftaler om arbejdstid eller væsentlige ændringer i lokalaftaler i Gribskov eller Hals-

næs Kommune. Forpligtes kredsstyrelsen til, at indkalde til fælles faglige klubmøder, hvor aftalegrundlaget 

afstemmes med medlemmerne i de respektive kommuner aftalerne dækker. 

Vedtaget 

2.  
Forslag om videreførelse af Gribskov Lærerkreds` Solidaritetsfond ind i den nye sammenlagte kreds  
Kredsens solidaritetsfond har til formål at støtte lærerorganisationer og lærere i andre lande. Støtten gives i 

samarbejde med Danmarks Lærerforening. Den årlige hensættelse udgør 0,75 % af den årlige kontingent-

indbetaling. 

Her var der debat. Michael Bie-Andersen foreslog, at forslaget blev trukket indtil generalforsamlingen næ-

ste år, da der ikke var budgetteret med en udgift på 15.000 kr. ekstra. Samtidigt er budgettet et ”bedste 

bud” budget, som er forbundet med en række uforudsete udgifter, som kan ændre budgettets budgettere-

de overskud på 1.000 kr.     

Kommentarer fra medlemmer: 

”Det er en rigtig god ide, at vi giver til støtte af lærere i Tanzania” 
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”Det er en god ide, beholde % ‘ en på 0,75” 

”Hvis alle deltagere i generalforsamlingen i aften lægger 100-200 kr., så har vi pengene samlet ind”  

”Vi kunne støtte med det samme beløb (ca. 11.000 kr.) som Gribskov gjorde sidste år” 

”Vi kunne sætte procenten lidt ned til f.eks. 0,50” 

”hvis vi er den eneste kreds i landet der støtter, gør det så overhovedet nogen forskel, om vi støtter projek-

tet eller ej?” 

”Vi har fået en bedre økonomi, når kredsene bliver slået sammen, så der må være råd” 

Beslutning: Kredsens Solidaritetsfond støtter med 0,50 % af kontingentindbetalingen. Kredsstyrelsen kom-

mer med et oplæg til næste generalforsamling  

6) Budget og fastsættelse af kontingent for den nye kreds 

Kasserer Helle van Driel fremlagde budgettet for kreds 34. Det er et budget som er det bedste bud dd. på 

baggrund af de 2 gamle kredses regnskaber. Der er områder, der er usikre, som Helle tog frem: 

Medlemstallet ligger på ca. 530, hvilket er en nedgang fra sidste år i de 2 kredse tilsammen.  

Pensionisterne har 2 forskellige ordninger i de 2 gamle kredse. De bliver inviteret til et møde, hvor vi skal 

finde ud af, hvordan det skal være fremover. Derfor fortsætter de 2 forskellige ordninger indtil næste år. 

Kontingenterne kan først ændres næste år for pensionister, da de kun opkræves én gang pr. år (1/1). 

Husleje er en ”Dark Horse”. Indtil huset i Græsted er solgt skal vi betale husleje og forbrug. Huset bliver sat 

til salg hurtigst muligt. 

Der er afsat honorarer til formand, næstformand, kasserer og sagsbehandler. Et medlem ønskede at vi kig-

gede på, om der ikke også kunne være honorar til de 2 kredsstyrelsesmedlemmer ud over de 4 nævnte. 

Fastsættelse af kontingent: 

Arbejdende (faktion 1-2)  498 kr. heraf 213 kr. til hovedforeningen 

Pensionister (gl. kreds 38)    98 kr. heraf 71 kr. til hovedforeningen 

Pensionister (gl. kreds 34)  113 kr. heraf 71 kr. til hovedforeningen 

7) Evt.  

Allan sagde velkommen til den nye formand og næstformand med et par vel-

menende ord. 

”I/vi har et stort og vigtigt arbejde foran os” 

Michael takkede for god ro og orden – og takkede vores dirigent, som havde 

ført os godt og sikkert gennem den stiftende generalforsamling. Og så var der 

dejlig middag. 
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Referaterne fra generalforsamlingerne i kreds 034 og 038 lægges på hjemmesiderne samt referater fra de 

ekstraordinære generalforsamlinger, hvor de sidste regnskaber for de 2 kredse blev godkendt. 

 

TR-valg på skolerne  

Så er der afholdt TR-valg på skolerne gældende fra 1.8.2018: 

Hundested skole: Lene Schmidt, suppleant Bjarne Skule 

Frederiksværk skole: Nina Petersen, suppleant Katja Krener  

Melby skole: Thye Hansen, suppleant Jens Rane Holck 

Arresø Skole: Helle van Driel, suppleant Jeanette Nielsen 

PPR Halsnæs: Dorrit Christensen, suppleant Lene Halling 

Tieren: Lone Koefoed, suppleant Jakob Buhrkall 

Gribskolen: Charlotte Samsøe, Suppleant Tina Wagner Rasmussen 

Skt. Helene skole: Mikkel B. Hansen, suppleant Gitte Siglev 

Bjørnehøjskolen: Henrik Vangmark, suppleant Pernille Ratje 

Ramløse skole: Mira Wittrock Larsen, suppleant Marianne Kreutzer 

Nordstjerneskolen: Lena Fischer, suppleant Nikolaj Jørgensen 

Gilbjergskolen: Christina Kruse, suppleant Maria Pilgaard 

UU-vejlederne i Gribskov: Jimmi Thorius 

PPR Gribskov: Mette Eskildsen 

 

Faglig fredagsbar 

I Halsnæs har vi haft en god tradition for, at vi står #SkulderVedSkulder  

 

Fredag d. 20. april fra 16 -19, mødtes vi ca. 200 mennesker på krudt-

værksplænen ved Rådhuset i Frederiksværk til taler, musik, pølser på gril-

len og picnictæpper på græsset i det skønne vejr. 

Programmet var som følger:  

16-17 Musik og hygge på plænen HADBERG BAND spillede  

17-18 Taler blandt andet ...  

https://www.facebook.com/hashtag/skuldervedskulder
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SL med Karen Holte (Kredsformand i SL Nordsjælland) BUPL - Pernille 

Riis,(formand for BUPL) DLF med Thomas Andreassen (Forretningsudvalget i DLF) 

Mette Sofie Haulrich fra DSR, - Alice Linning formand for kost og ernæring samt 

borgmester Steffen Jensen. 

Tak til DSR, FOA, DLF, 3F, SL, AC, DJØF, HK, BUPL, Kost og Ernæring 

 

 

 

 

 

 

OK-18  

I weekenden d. 27. og 28. april 2018 blev der indgået forlig mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og 

Kommunernes Landsforening (KL).  

I selve forliget er der flere detaljer, som er vigtige i forhold til vores arbejdsvilkår på skolerne. Nogen havde 

hellere set en egentlig arbejdstidsaftale som et resultat. Andre synes, at det foreliggende resultat er det 

bedst opnåelige i et langt og sejt forhandlingsforløb. I det følgende gennemgås de vigtigste elementer af 

forliget.  

Et vigtigt resultat af forhandlingerne er, at der nedsættes en kommission, en såkaldt arbejdstidskommissi-

on.  

Det ligger nu allerede fast, hvem parterne vil udnævne som formand for kommissionen. Navnet er ikke 

offentliggjort endnu, men kredsene er blevet gjort bekendt med, at det bliver en person, som har indgåen-

de kendskab til lærerfaget, og som brænder for folkeskolen. 

Kommissionens vigtigste opgave bliver at komme med anbefalinger og konkrete forslag, som skal fremme 

god undervisning. Dette skal ske med afsæt i gældende lokale arbejdstidsaftale mellem lærerkredse og 

kommuner rundt omkring i landet, hvor kommissionens fokus særligt rettes på eksisterende aftaler, som 

understøtter lærernes mulighed for at kvalificere undervisningen såvel for den enkelte lærer som for sko-



 

 
Danmarks Lærerforening Kreds 34 – Gribskov - Halsnæs Lærerkreds 

Nr. 1 – Maj 2018 – 1. årgang 
    

7 
 

lens teams. Forslagene skal danne grundlag for en ny forhandling om en fælles arbejdstidsaftale for lærer-

ne. 

I forligsteksten har KL og LC forpligtet sig til at bidrage aktivt i arbejdet med at lave en ny arbejdstidsaftale 

for lærerne.  

Tidslinjen herunder er en illustration af kommissionens arbejde i de kommende tre år. Det er også en illu-

stration, der viser samspillet mellem kommissionens forberedende arbejde og en ny fælles start som afsæt-

tet for en afsluttende forhandling i 2021. 

 

 

 

 

 

April 2018 Januar 2019 Januar 2020 April 2021 

 

 

I perioden frem mod 2021 vil KL og LC styrke det lokale samarbejde i kommunerne med kredsene. Derfor er 
der åbnet mulighed for, at der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler. Dette er meget centralt i aftalen.  
 
I forbindelse med OK-13 rejste DLF et krav om at få tid for hele opgaven i forbindelse med lejrskoler. Denne 
sag tabte DLF som bekendt. I forliget er det nu blevet indskrevet, at lærerne får afregning for hele arbejds-
tiden under lejrskoleophold. 
 
Noget nyt er også, at skolelederen er forpligtet til forud for skoleåret at drøfte med tillidsrepræsentanten, 
hvordan planlægningen af skoleåret skal foregå. 
 
Vores forhandlere har klart meldt ud, at periodeforhandlingen har mest perspektiv, idet forliget åbner op 
en ny start for samarbejde mellem DLF centralt og KL og ikke mindst lokalt mellem kredsene og kommu-
nerne. 
 
Allerede i uge 18 tager Anders og Forretningsudvalget rundt i hele landet for at fortælle tillidsrepræsentan-
terne om indholdet af OK-18 – forliget.  
 
Desuden vil der blive inviteret til fælles orienteringsmøde i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds i uge 18+19+20. 
  

Kommission 

”Ny start” 

Forhandling 
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Ligeledes opfordres alle medlemmer til også at holde sig orienteret på foreningens hjemmeside om forliget 
og i vores fagblad Folkeskolen. Her vil der særligt være en vejledning om selve urafstemningen, som også 
denne gang er digital. 
 

Urafstemning 

OK-resultat til afstemning 

 

Overenskomstforhandlingerne blev som bekendt afsluttet i weekenden. Før resultatet endeligt kan ved-

tages som ny overenskomst, skal det sendes til afstemning blandt medlemmerne. 

 

På det kommunale/regionale område vedtages eller forkastes forslaget direkte af medlemmerne ved en 

urafstemning. På det statslige område er det foreningens hovedstyrelse, der formelt har kompetencen til at 

vedtage eller forkaste forslaget. 

Hovedstyrelsen har dog besluttet, at der på det statslige område skal gennemføres en vejledende uraf-

stemning blandt de medlemmer, der har staten som arbejdsgiver. 

 

Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. maj til den 3. juni 2018. 

 

Afstemningen gennemføres elektronisk via foreningens hjemmeside (Min Side). Du vil få et link til afstem-

ningen, hvorefter du kan stemme ”JA” eller ”NEJ”. Du kan kun stemme én gang, og du kan ikke stemme 

”VED IKKE”. 

Der er ikke sket sammenkædning af flere overenskomstområder. Det betyder, at afstemningen alene sker 

indenfor LC’s område, ligesom resultatet alene vil have virkning indenfor LC’s område. 

Fagbladet Folkeskolen - der udkommer den 24. maj - vil have et indstik, der nærmere forklarer afstemnin-

gen og indholdet af aftalen. 

 

 

Kredsens facebookside og fælles hjemmeside 

Gå ind og følg med på Gribskov-Halsnæs Lærerkreds på https://www.facebook.com/ 

Den fælles hjemmeside er næsten klar. Lige nu kan I Ifølge med på dlfkreds38.dk samt gribskov34.dk 

 

Medlemskursus, X i kalenderen 

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 26. og 27. oktober. Her vil der blive afholdt medlemskursus på Frede-

riksdal. Der kommer invitation senere – glæd jer 

 

https://www.facebook.com/
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Nyt fra pensionisterne 

Mandag d. 19. marts kl. 14 mødtes vi 19 pensionister i Café Shabaz, Mærsk 

tårnets café.  

At se tårnet og komme ind i det var en overvældende oplevelse.  

Kl. 15 startede rundvisningen ledet af Annika, som egentlig er kunsthistoriker. 

 

Annika kendte bygningen til mindste detalje og fortalte godt og levende om 

arkitekturen, om tårnets indretning og de mange gennemtænkte finesser.  

Hele tårnet fik vi at se med de fantastiske auditorier udstyret med det helt 

utroligt moderne udstyr, som skaber de allerbedste muligheder for studeren-

de. De største auditorier kan rumme 500 tilhørere. 

Vi fik vist etagerne hvor forskere arbejdede i laboratorierne for ”åbent tæp-

pe”.  

I tårnets åbne områder fornemmede man det frodige studiemiljø, og fra 15. etage nød vi panoramaudsig-

ten over byen og til Sverige i det skønneste klare solskin. Endnu en herlig dag med en stor oplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


