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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

Med Christine Antorinis afgang fra folketinget er de fleste politikere 

med ejerskab til folkeskolereformen forsvundet fra tinge - og godt for 

det. Få dage efter Antorinis farvel kom Regeringen da også med et nyt 

folkeskoleudspil ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – Juste-

ringer af folkeskolereformen”.  

Udspillet indeholder: 1) en forkortelse af verdens længste skoledag, flere fagtimer færre understøttende 2) 

læsekampagne 3) reduktion af faglige bindinger 4) færre vikarer 5) udvidet kompetencer til skolebestyrel-

sen 6) opstramning af § 16B 7) forsøg med selvstyrende skoler. De fleste af forslagene er godt nyt for folke-

skolen, og man må håbe på, at de politiske forhandlinger om justeringerne ender ud med at bringe folke-

skolen tilbage på rette spor igen.   

Samtidig med ændringerne af reformen, så svinges sparrekniven kommunalt mange steder over folkesko-

len. Det er sjældent med god vilje, men desværre som resultat af en overstyring/for stram økonomisk sty-

ring af det kommunale selvstyre fra Christiansborg.  

Der er simpelthen et politisk forklarings problem, for samtidig med at den private sektor vækster og virk-

somhederne skovler penge ind, så bliver der i det offentlige skåret ind til benet, og reelt gennemføres der 

en økonomisk politik med negativvækst bl.a. på grund af det demografiske pres m.m.   

FN´s årlige udviklingsindeks cementerer det sørgelige billede af tingenes tilstand. Danmark er nu ude af 

velfærdens top ti. Traditionelt ligger vi i top sammen med de andre nordiske lande, men nu er vi gledet ned 

på en 11. plads. Det kan man jo heldigvis ændre på ved til folketingsvalget at stemme på politikere, der tør 

prioritere velfærd.  

Masseafskedigelser på vej med Budget 2019-2022 i Halsnæs Kommune. 

Der er med Borgmester Steffen Jensens budgetudspil lagt op til at 

sparre 56 millioner på driften samt nedlægge ca. 51 stillinger kom-

munalt.  

Samtidig er det forholdsvis voldsomme besparelser, som politikerne 

vil finde på ”Skole, Uddannelse og Dagtilbud” budgetområde. Efter 1. 

behandlingen lægges der op til, at ca. 30 % af de prioriterede redukti-

onsforslag findes på udvalgets område, heraf findes de 85 % af reduk-

tionsforslagene på folkeskoler og UKC. 

Jeg håber, at der bliver ændret på det i budgetprocessen. Det er ikke 

en ønskeopgave eller nogen let opgave for vores lokalpolitikere at 
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finde så store besparelser uden, at det kommer til at gør rigtigt ondt. Det er også utænkeligt, at skoleområ-

det ikke også skal bidrage til besparelserne, når der skal findes så mange penge. Men det er altså kort tid 

siden en voldsom underfinansieret folkeskolereform blev indført, og bare to år siden, at områdegennem-

gangen på skoleområdet blev gennemført – to store sparreøvelser.    

Opfordring til politikerne går på at have særlig fokus på, om der er områder, som bliver forholdsvis eller for 

hårdt ramt, så vi dermed får skabt for dårlige og sårbare rammer og tilbud på skoleområdet.   

Et af de områder, som bliver særligt hårdt ramt, er Tieren på UKC. Der lægges op til en ca. 40 % besparelse 

på undervisningspersonalet (lærere og en leder). Det er en uklog og et kortsigtet forslag. Tieren har i mange 

år hjulpet den gruppe unge i Halsnæs, der ikke var afklarede efter folkeskolen, og som havde brug for en 

ekstra faglig hånd, en ekstra chance og mulighed for at blive klar og træffe et godt gennemtænkt valg af 

ungdomsuddannelse.  

Samtidigt har Tieren også løftet og inkluderet en gruppe autister – det har været ”billigt” sammenlignet 

med eksterne undervisningstilbud. Spørgsmålet er, om det kan lade sig gøre, når en reduktion på 17 % af 

UKC økonomi er gennemført.  

Den 17/9 var medarbejdersiden fra skolernes og UKC’s MED udvalg indkaldt til møde med Hoved – MED. 

Her blev reduktionsforslagene drøftet, der var en række forslag, som vakte bekymring, men også en forstå-

else af, at der var ting som var ”nice to have” og ting som var ”need to have”. Noget, der var ”nice to have”, 

var digitale enheder, men man kunne sagtens leve med færre enheder, og nogle ønskede her en større 

besparelse. 

På nær nogle enkelte tidsler, skal der også lyde stor ros til budgetudspillet for, at der er prioriteret fornuf-

tigt, det var ligeledes betryggende at høre på byrådsmødet d. 13/9, at der var stor politisk opbakning til at 

sikre basisnormeringerne på skoleområdet samt at forsætte processen med selvstændiggørelse af Ølsted 

Skole. Det understøtter de spor fra skoleforliget, som skal sikre kvaliteten og en øget opbakning til folkesko-

len i Halsnæs.  

 

Demonstration mod besparelser i Halsnæs Kommune. 

Torsdag d. 13/9 havde de faglige organisationer (DLF, HK, FOA, BUPL m.fl.) 

indkaldt til demonstration foran Rådhuset i Frederiksværk. Tæt på 300 deltog 

i demonstrationen mod besparelser på 56 millioner på velfærden i Halsnæs. 

Tak til alle, der valgte at støtte op om arrangementet, hvor der blev sendt et 

signal både til vores lokale politikere, men også til politikerne på Christians-

borg.  
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Budget 2019 i Gribskov Kommune 

Bedst som det genåbnede budget 2018 var blevet lukket igen, har Byrådet taget fat på forhandlingerne om 

budget 2019, Budget 2019-2022. 

Uden at kredsen på nuværende tidspunkt kan sige noget konkret om, hvordan resultatet af forhandlingerne 

bliver, giver det dog god mening kort at ridse kommunens udfordringer op såvel for hele kommunen som 

for skoleområdet specifikt. 

Ifølge det administrative oplæg skal Gribskov Kommune finde besparelser for ca. 30 millioner i 2019. Det 

kan efterhånden betegnes som den årlige klagesang, da man må konstatere, at der i alle budgetårene - 

siden kommunesammenlægningen, har været problemer med at få pengene til at slå til. Det har været 

oplevet som et pres, og det presser fortsat alle ansatte årligt at skulle stå model til besparelser og effektivi-

seringer. 

Som mange stadigvæk husker, jublede vi som fagforening over, at omprioriteringsbidraget blev afskaffet for 

et par år siden. I stedet for omprioriteringsbidraget indførte regeringen et moderniseringsprogram; moder-

nisering gennem effektivisering i kommunerne. For Gribskov Kommune betyder dette, at vi i 2019 forlods 

skal aflevere 3 millioner til staten.  

Derudover skal Gribskov Kommune for 2019 aflevere 20 millioner til andre 

kommuner i den del af udligningsordning, som KL benævner Midtvejsevalu-

eringen. Her samstemmes samtlige kommuners økonomi i Danmark efter 

forskellige parametre, f.eks. aldersdemografi, indtægter, boligsammensæt-

ning mm i bedste Robin Hood ånd, og de rigeste kommuner skal således 

aflevere penge til de fattigste kommuner. Her er Gribskov Kommune ”des-

værre” et rimeligt godt kort i forhold til f.eks. Lolland og en lang række jyske kommuner. Gribskov Kommu-

ne skal aflevere penge. 

I hele KL´s sirlige regnearkssystem for retfærdighedsudøvelse kommunerne imellem deltager Gribskov 

Kommune også i den Kommunale Medfinansiering, f.eks. i forhold til hele specialområdet og sygehussekto-

ren. Her pålægges Gribskov Kommune en række udgifter i forhold til kommunens stigende brug af sygeple-

je i 2018. 

Når alle udgiftsposter og indtægtsposter er sat op i et budget, betyder dette, at Gribskov Kommune som 

udgangspunkt skal finde ca. 30 millioner (31.747) for budgetår 2019.  

Skolernes økonomi er i balance, også hvad angår hele specialområdet. Dog lægges der op til, at alle områ-

der i kommunen må holde for, når de 30 millioner skal findes, også skoleområdet. Hvilke områder på sko-

lernes budgetter, der kommer i spil, står uklart her efter Byrådets første behandling af budget 2019. Dog 

har Gribskov – Halsnæs Lærerkreds fokus på resursetildelingen til 10. klasse på Nordstjerneskolen, samt 

skolebibliotekerne i hele kommunen, dog særlig BLIK i Græsted, og på skolernes ledelsesstruktur. 
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Der er anden behandling af budget 2019 mandag d. 8. oktober 2018. Inden Byrådets anden behandling af 

budgettet og dermed vedtagelse heraf, fremsender Kredsstyrelsen høringssvar til Gribskov Kommune. Hø-

ringssvaret lægges på kredsens hjemmeside efter vedtagelse i Kredsstyrelsen.  

 

Forlig i Hundested Skole sagen. 

Der blev i sidste øjeblik indgået forlig i sagen vedrørende manglende udbetaling af undervisningstillæg for 

lejrskoler på Hundested Skole mellem LC og KL. Sagen skulle have været for Arbejdsretten den 13. septem-

ber, men blev afmeldt, da der blev indgået forlig omkring kl. 13.15 samme dag.  

Vi er som kreds glade for forliget, der betyder, at vi nu kan koncentrere 

os om at samarbejde med kommunen om ”Ny Start ” projektet fra OK18. 

 

Opgaveoversigterne 

Her i efteråret laver kredsen en optælling af undervisningstiden på alle 

skoler såvel i Gribskov Kommune som i Halsnæs Kommune. Samtlige 

opgaveoversigter vil blive gennemgået med indtastning af undervisningstid m.m. med henblik på at tælle 

tiden op og lave forskellige betragtninger på vores arbejdstid. Hvor mange timer underviser den enkelte 

lærer gennemsnitligt på sin skole? Hvor meget underviser man gennemsnitligt i kommunerne?  

Hele dette registreringsarbejde laver kredsen – på linje med andre kredse i Danmark - i tæt samarbejde 

med hovedforeningen. 

 

Vinder af Kredsens facebook konkurrence! 

Før ferien udskrev kredsen en konkurrence med det formål at få flere medlemmer til at synes godt om 

Gribskov-Halsnæs Lærerkredsens facebookside. 

Vinderen af en mulepose med forskellige merchandise med kredsens logo samt andre gode ting er trukket, 

og det blev: Vivi Rosendal Jensen – Hundested Skole i Halsnæs Kommune.  

Mange tak til alle, der deltog og gav facebooksiden et ”synes godt om”!  

https://www.facebook.com/Gribskov-Halsnæs-Lærerkreds-150740698281882/ 
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Gribskov-Halsnæs Lærerkreds inviterer til et par forrygende dage med 

spændende indhold, lækkert mad og godt selskab d. 26/10 og 27/10 på Ho-

tel Sinatur, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby. Indkvarteringen 

foregår i dobbeltværelse, så tilmeld dig gerne sammen med en god kollega . 

Transporten til og fra Fredrikdal sørger man selv for, men TR hjælper gerne 

til med koordineringen. 

Der er max 100 pladser. Skulle det ske, at mere end 100 medlemmer er interesserede, vil der blive oprettet 

en venteliste. 

Du udfylder nedenstående tilmelding og sender den til Kredskontoret på mailadressen: 034@dlf.org (senest 

10/10-18). 

Filosoffen, Ole Fogh Kirkeby, er professor i ledelsesfilosofi ved CBS samt direktør for Cen-

ter for Kunst og Ledelse. Han kommer fredag og holder et foredrag om 

godt lederskab. Efter ham kommer Anders Bondo og fortæller om OK18 – 

Kommisionsarbejdet og ”Ny Start”. 

Om lørdagen får vi besøg af professor ved Københavns Universitet, Vin-

cent Hendricks – kendt fra et utal af tv-udsendelser. Han skal holde et foredrag om ”Bob-

lestudier” – Vi har spurgt Vincent om folkeskolereformen var en boble? Han fortæller 

også om sit nyeste forskningsprogram om ”digital dannelse”. Han bliver 

afløst af Poul Aarøe Pedersen, analyseredaktør og lederskribent på Politi-

ken. Han har de sidste 15 år fulgt uddannelsesdebatten tæt som journalist og b.la. udgivet 

bogen ”tænk på et tal” som handler om: Den økonomiske og kvantitative tænkning som ef-

terhånden er blevet så dominerende at alle væsentlige spørgsmål bliver reduceret til et 

spørgsmål om tal. Hvor uddannelsespolitikerne tidligere opstillede abstrakte indholds- og læringsmål opstil-

ler de i dag konkrete resultatmål..  

 

mailto:034@dlf.org
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Navn: __________________________________________________________ 

Skole + evt.afdeling: ______________________________________________  

e-mail: _________________________________________________________ 

Mobilnr: ___________________ 

Vil gerne bo sammen med: _________________________________________ 

Jeg er vegetar, dog spiser jeg _________/andre bemærkninger______________ 

Ved overtegning ønsker jeg at stå på venteliste: ja____ nej____ 

 

Program: 

Fredag d. 26/10 

16.00 - 16.30  Velkomst med kaffe/te og hjemmebag 

16.30 - 18.30  Ole Fogh Kirkeby 

18.45 - 20.15    Anders Bondo 

20.15 -   Middag (Drikkevarer på egen regning) 

Kollegialt samvær 

 

Lørdag d. 27/10 

8.00 – 9.00  Morgenmad  

9.00 – 9.15  God morgen 

9.15 – 10.30  Vincent H 

10.30 – 11.00  Pause 
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11.00 – 12.30   Poul Aarøe Pedersen 

12.30 -   Frokost 

13.15  Farvel og tak 

 

I får en tilbagemelding hurtigst muligt efter d. 10/10, om I er ”optaget” på kurset 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer! 

Mange hilsner fra Kreds 34 

Gribskov- Halsnæs Lærerkreds  

Jernbanegade 6, 3300 Frederiksværk 

Tel. 47724330 

Mail: 034@dlf.org    

 

Nyt fra pensionisterne 

Tirsdag d. 6. juni mødtes 10 pensionister ved den sidst fundne vikingeborg Borgring ved Lellinge, Vallø. Her 

blev vi modtaget af Lars, vores meget dygtige og fortælleglade guide, som vi i øvrigt kendte fra vores tur til 

Brorfelde, hvor han også er guide. 

Lars førte os rundt i det spændende landskabs historie og formodningerne om borgens oprindelse og be-

tydning. Meget om disse trælleborge bygger på gisninger, men et er sikkert, de stammer fra en periode, 

hvor Danmark har været vældig betydningsfuld og været parat til at forsvare rigdomme. 

Efter den spændende omvisning spiste vi medbragt picnic ved borde i det fri. 

Dejlig tur, som vi godt kunne have undt flere at deltage i. 
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