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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds!
I ønskes alle en god og velfortjent sommerferie! Der har som sædvanligt været travlt i forbindelse med
planlægningen af kommende skoleår samt afslutningen på dette skoleår. I år har der udover det sædvanlige
været fokus på at implementere den nye arbejdstidsaftale i Gribskov Kommunen, Marianne Broman Hansen (næstformand) og jeg har været rundt på skolerne i Gribskov for at præsentere aftalen.

Samtidig er der indgået aftaler i begge kommuner om håndtering af den nye ferieaftale vedr.
”miniferieåret”. Det er blevet til pragmatiske
løsninger i begge kommuner, på en problemstilling, som særligt rammer undervisningsområdet. Kort fortalt skal de ekstra timer bruges på
ekstra forberedelse, kursusaktiviteter eller en
pædagogisk dag. Aftalerne lægges på hjemmesiden inden ferien, eller kan udleveres ved kontakt til din TR.

Folketingsvalget har bragt en ny regering, hvor der bl.a. er kommet fokus på børneområdet. Til posten som
Undervisningsminister er valget faldet på Pernille Rosenkrantz-Theil. Der er i forståelsespapiret, som danner bagtæppe for den Socialdemokratiske regering, sat en ”ny” skolepolitisk dagsorden, hvor der er fokus
på at understøtte KL og Danmarks Lærerforenings fælles projekt om at lande en arbejdstidsaftale. De nationale test aflyses på de lavere klassetrin, og sættes i bero for resten af skoleforløbet. Det tegner til, at det
nye skoleår vil bringe forbedringer for Folkeskolen.

Kredsens facebookside ”konkurrence” og fælles hjemmeside
Vi vil så gerne have nogle flere til at følge kredsens facebookside. Derfor trak vi lod om to flasker god vin
blandt alle medlemmer, som følger facebooksiden pr. 1. maj!
Vinderen blev: Adina Teplin – Gilbjergskolen!
Gå ind og følg/søg efter Gribskov-Halsnæs Lærerkreds på https://www.facebook.com/
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Medlemskursus, X i kalenderen
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 8. og 9. november 2019. Her vil der blive afholdt medlemskursus på
Frederiksdal. Der kommer invitation og program efter sommerferien – glæd jer☺ Vi har lejet hele Frederiksdal, så der bliver plads til ca. 100 medlemmer fra Gribskov-Halsnæs Lærerkreds.
Vi arbejder på højtryk for at sammensætte et fantastisk program, og nærmere information kommer efter
ferien.

Opgørelse af arbejdstid og undervisningstillæg 2018/19
Ved afslutningen af normperioden skal der foretages en opgørelse af arbejdstiden med henblik på evt.
godtgørelse af overtid samt efterregulering af undervisningstillægget. Overskydende timer godtgøres med
afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med en timeløn med et tillæg på 50 % Det er
ledelsens ansvar, at dette sker.
Har du i løbet af året læst undervisningstimer ud over de timer, der står i opgaveoversigten, skal du have
reguleret undervisnings-tillægget. Det kan være løse vikartimer, timer du har læst for andre ved planlagt
fravær, ekskursioner eller timer, du er blevet bedt om at læse ekstra f.eks. ved læreres længerevarende
sygdom, barsel etc.
Det er vigtigt, at du er opmærksom på at få indberettet alle timer, så du kan få udbetalt korrekt løn herunder eventuelt overtid.
Kontakt evt. din TR, hvis du er i tvivl.
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Manglende ferieoptjening i forbindelse med afholdelse af ferie i 2019
Lærernes/børnehaveklasseledernes sommerferie i 2019 starter for lærerne i Halsnæs Kommune mandag d.
8. juli 2019 som første feriedag og slutter fredag d. 2. august 2019 som sidste feriedag – i alt fire uger.
Lærernes/børnehaveklasseledernes sommerferie i 2019 starter for lærerne i Gribskov Kommune torsdag d.
4. juli 2019 som første feriedag og slutter onsdag d. 31. juli som sidste feriedag – i alt 4 uger.
Den sidste af de 5 ugers ferie er i begge kommuner efterårsferien (uge 42) i 2019.
Lærere/børnehaveklasseledere, der ikke har optjent den fulde ferie i 2018 (kun været ansat i kommunen i
noget af 2018) vil i forbindelse med afholdelse af ferieperioden få en lønnedgang på lønsedlen.
Hvis man er i den situation, og samtidig er dagpengeberettiget medlem af a/kassen, kan man kontakte
DLF/a og forhøre sig om muligheder og betingelser vedrørende feriedagpenge.
Meget vigtigt!
Hvis man ønsker at benytte sig af dette, skal man kontakte DLF/a inden afholdelse af sin ferie.
Ovenstående gælder for fastansatte, månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere.

Kredsen i sommerferien
Kredskontoret holder ferielukket fra torsdag d. 4. juli 2019 – fredag d. 2. august 2019.
Ved akut behov for hjælp eller vedledning kan man kontakte kredsen på e-mail 034@dlf.org. Skriv kort,
hvad det drejer sig om samt telefonnummer, og man vil blive kontaktet.
I dagene mandag d. 1. juli – onsdag d. 3. juli holder kredskontoret åbent mellem kl. 10.00 – 15.00.
I dagene mandag d. 5. august 2019 – fredag d. 9. august 2019 holder kredskontoret åbent mellem kl. 09.00
– 15.00.
Fra uge 33 gælder almindelig åbningstid, se kredsens hjemmeside: www.gribskov34.dk

Hvis du bliver syg i sommerferien?
Er man så uheldig at blive syg i sin sommerferie, melder man sig syg på skolen efter gældende regler for
sygemelding på skolen. Er man syg i sin sommerferie, har man ret til erstatningsferie. Erstatningsferien kan
dels holdes på et senere tidspunkt og dels udbetales – efter aftale med ledelsen.
Bliver du syg i løbet af ferien?
En lærer, der har optjent fuld ferie, dvs. 25 dage, og som bliver syg under ferie, har ret til erstatningsferie
efter 5. sygedag. De første 5 sygedage giver ikke ret til erstatningsferie!
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Har læreren optjent færre end 25 dages ferie, har læreren ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt
mindre antal sygedage.
Det er vigtigt, at man sygemelder sig d. 1. dag, da det er fra sygemeldingsdagen, de første 5 dage tælles fra.
Husk sygemelding og raskmelding efter gældende regler (praksis) på skolen.
Sygdommen skal dokumenteres fra den 1. sygedag over for arbejdsgiveren i form af en lægelig dokumentation. Udgiften afholdes af læreren.

Læserbrev i Frederiksborg Amts Avis.
I forbindelse med folketingsvalget var Gribskov-Halsnæs Lærerkreds medunderskrivere af et læserbrev som
blev bragt i Frederiksborg Amts Avis og Halsnæs Avis. Læserbrevet problematiserer de ulige vilkår, der er
for de forskellige skoleformer der er i Danmark folkeskole kontra privatskoler. Læs læserbrevet nedenfor:
Skal folkeskolen fortsat være forældrenes naturlige skolevalg?
Folkeskolen er vores vigtigste samfundsbærende institution. Folkeskolen spiller en unik rolle i at udvikle og
danne kommende generationer og sikre sammenhængskraften i samfundet, og derfor skal folkeskolen være det naturlige valg.
Imidlertid har andelen af forældre, der vælger folkeskolen fra, været støt stigende i mere end ti år. I dag er
Danmark et af de europæiske lande, hvor flest børn går i privatskole. Flere børn begynder direkte i privatskolernes 0. klasse, og folkeskolen fravælges dermed, allerede inden forældrene har haft kontakt med den
lokale skole. Fremskrives udviklingen, vil hvert fjerde barn i Danmark gå på en fri- eller privatskole om ti år. I
Halsnæs kan vi risikere, at det samme gøre sig gældende for langt flere af børnene.
Vi ved, at forældrene fravælger folkeskolen, når de er bekymrede for kvaliteten af den undervisning, deres
børn får. Når de er usikre på, hvorvidt folkeskolen kan håndtere mangfoldigheden af børn, sikre ro i timerne
og give den rette nærhed til alle børn.
De bekymringer, oplever vi, bliver taget alvorligt på alle niveauer i Halsnæs Kommune. Både det tidligere og
nuværende byråd har iværksat en række tiltag for at tage hånd om forældrenes bekymringer. Skolestrukturen er genskabt og består nu udelukkende af selvstændige skoler i de lokale bysamfund. Der er indført loft
over klassestørrelserne på skoleområdet. Vi er godt på vej i Halsnæs Kommune - men vi har brug for, at
også folketingspolitikerne tager folkeskolen og deres ansvar alvorligt.
Der er brug for at tilføre folkeskolen øget økonomi nationalt, som følge af de mange ekstra opgaver folkeskolen er blevet pålagt gennem lovgivning – senest med inklusionsloven i 2012 og folkeskoleloven i 2014.
Forholdet mellem opgaver og ressourcer i folkeskolen har udviklet sig stadig mere skævt: Lærerne har fået
mindre tid til det enkelte barn, mens behovet for tid er steget.
Den skæve udvikling i arbejdsopgaver er samtidig med til at øge konkurrenceforholdet mellem folkeskolen
og privatskolerne.
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Mens folkeskolen er bebyrdet med manglende ressourcer og flere opgaver, er privatskolernes økonomi
blevet væsentligt forbedret, idet koblingsprocenten, der angiver den offentlige støtte til privatskolerne, er
steget fra 71 % til 76 %.
Samtidig regulerer folkeskoleloven i langt højere grad produktivitetskravene til folkeskolerne, end friskoleloven gør for privatskolerne. Eksempelvis er folkeskolen pålagt at gennemføre nationale test, elevplaner og
en folkeskolereform med markant øget timetal.
Og derudover er det åbenlyst for de fleste, at der er massive forskelle på elevsammensætning i folkeskolen
kontra privatskolerne. Er man i tvivl, er der dokumentation for, at privatskolerne slet ikke løfter det ansvar
for særligt udfordrede og støttekrævende børn, som folkeskolen gør. Det kan man blandt andet læse om i
EVA’s undersøgelse om inklusion på de frie grundskoler.
Der er mere end nogensinde før brug for at debattere, om konkurrencen foregår på lige vilkår. Vi ønsker, at
folkeskolen også i fremtiden skal være forældrenes naturlige førstevalg. Spørgsmålet er, om folketingets
politikere ønsker det samme?
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen Hundested Skole
Sanne Falther Svankilde
Skolebestyrelsen Arresø Skole
Torben Sørensen
Skolebestyrelsen Frederiksværk Skole
Anni Van Hauen
Skolelederforeningen – Halsnæs Kommune
Tommy Frøslev
Udvalgsformand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Halsnæs Kommune
Helge Friis
Kredsformand Gribskov – Halsnæs Lærerkreds
Michael Bie Andersen
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