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Kære kollegaer 

nden vi får set os om, er det jul, og med julen 

følger også gaver. I år er der nogle, som har 

fået en tidlig julegave. Et snævert flertal i by-

rådet har besluttet at sælge Vinderød Skole for 3 

millioner kroner til Vinderød Privatskole vel vi-

dende, at man i en årrække har forsøgt at samle 

Heldagsskolen på en enkelt matrikel. 

Der ligger selvfølgelig et politisk ønske og priori-

tering fra det nye byrådsflertal bag, men med den 

prioritering følger en økonomisk og pædagogisk 

katastrofe, i forbindelse med den fremtidige or-

ganisering af Heldagsskolen. Det haster med at 

finde en løsning for de af kommunens elever, 

som er visiteret til skoletilbuddet på Heldagssko-

len. Ingen idrætsfaciliteter og mangel på fagloka-

ler gør, at fx fagundervisningen i flere fag som 

fysik stort set er umulig at gennemføre. Det har-

monerer på ingen måde med reformens tanker 

om øget faglighed for alle! Tidligere har Heldags-

skolen lånt lokaler på kommunens andre skoler, 

men med den længere skoledag, er dette ikke 

længere en mulighed. Heldagsskolen er pt. hen-

vist til at låne lokaler på Kregme skole, men her 

er faglokalerne tømt og alt hvad der er tilbage i 

idrætssalen er ribberne – velkommen til en sjov 

og anderledes skoledag! Hvis den fremtidige sam-

ling af Heldagsskolen bliver på Kregme Skole, kan 

det blive langt dyrere renoveringsmæssigt end 

hvis valget var faldet på Vinderød Skole, som for 

kort tid siden er blevet renoveret for 27 millioner 

kroner. 

 

 

Fællesfaglige klubmøder 

ak for det flotte fremmøde og de gode 

debatter på de faglige klubmøder i novem-

ber.  Udover de lokale punkter på dagsord-

nerne, var der et fælles punkt omhandlende en 

foreløbig evaluering af folkeskolereformen.  

Kredsstyrelsen får en tilbagemelding på kreds-

mødet d. 10. december og den 15. december er 

evaluering af folkeskolereformen det vigtigste 

punkt på H-MED dagsorden. 

Jeg vil godt løfte sløret for, at der ikke var de po-

sitive tilbagemeldinger på reformen der fyldte 

mest. På kredsmødet ser vi på, hvordan vi frem-

adrettet kan bruge de mange tilbagemeldinger 

om udfordringerne med reformen, som blev givet 

på de faglige klubmøder. I hovedoverskrifter kan 

man kategorisere tilbagemeldingerne som udfor-

dringer med: økonomi, logistisk, arbejdsmiljø, 

kommunikation, ledelse og kvalitet i undervisnin-

gen. 

 

 

Forhandlingsudvalget har holdt 

møde med Halsnæs Kommune 

er har i november været afholdt møde 

mellem Halsnæs Kommune og kredsens 

forhandlingsudvalg om Fællesforståelsen 

af arbejdstiden. Det var et fint og konstruktivt 

møde, hvor vi sammen fik talt om de elementer 

af aftalen, der skal kigges på i den kommende 

genforhandling. 

Det har i aftalen ikke været intentionen, at den 

ugentlige tilstedeværelse skulle være låst på 35 

timer. Der har været tale om et gennemsnitligt tal 

på 35 timer. Alligevel har praksis på skolerne væ-

ret en forståelse af, at der hver uge skulle være 

35 timers tilstedeværelse. Den praksis er blevet 

justeret og på mange af skoler arbejdes der med 

fx 32 timer frem for 35 timer fastlåst, helt i over-

ensstemmelse med det aftalte. 

I Århus er der netop indgået en justering af År-

husaftalen, hvor der arbejdes med en fleksibel 

tilstedeværelse på 30-40 timer. Vi ser fra kred-

sens side frem til et konstruktivt forløb omkring 

genforhandling af Fælles forståelsen i løbet af det 

nye år. 
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FN/ ILO kritik af Danmark og 

logingrebet efter konflikten. 

er er sikkert ikke mange, medmindre man 

er samfundsfagslærer, der kender FN 

organisationen ILO. Men i sidste uge trak 

organisationen flere overskrifter i medierne. 

ILO blev grundlagt 1919 efter 1. verdenskrig og 

efter revolutionen i Rusland. ILO blev en del af 

FN's specialkontor i 1946. ILO's trepartsstruktur 

giver lige stor vægt til organisationerne, arbejds-

giverne og regeringerne for at sikre, at arbejds-

markedets parters synspunkter kan findes i den 

fastlagte politik, standarder og programmer. 

Danmark har ratificeret kernekonventionerne om 

organisationsret og kollektive forhandlinger, men 

ikke konvention 154, der handler om fremme af 

kollektive forhandlinger. 

Kritikken af Danmark går på to områder: DLF får 

medhold i, at regeringen var for involveret i KL's 

og Moderniseringsstyrelsens overenskomstfor-

handlinger med Lærernes Centralorganisation. 

Derudover får DLF medhold i, at Lærerforeningen 

burde have været involveret på lige fod med KL i 

udarbejdelsen af Lov 409. I stedet blev loven om 

lærernes arbejdstid udarbejdet af regeringen i et 

samarbejde med KL. 

Det er sørgeligt at læse beskæftigelsesministe-

rens udtagelser til sagen om, at man tager FN 

kritikken til efterretning. Generationer af Social-

demokrater har kæmpet for arbejdstagers ret-

tigheder og den danske model. Det ville have 

været helt på sin plads, med en uforbeholden 

undskyldning til de danske lærere. 

 

Kredsens arbejde med forenin-

gens 5 politiske indsatsområder. 

redsstyrelsen har som led i kongres be-

slutningen om, at hele foreningen skal 

arbejde med mission, vision og målsætnin-

ger startet arbejdet lokalt. De to indsatser vi lo-

kalt vil fokusere på er, at styrke sammenholdet 

blandt lærerne i Halsnæs samt få politikerne til at 

tage ansvar for, at skolerne kan lykkedes med 

opgaven.  Der bliver nedsat to udvalg af kredsen, 

som skal komme med konkrete handlinger til, 

hvordan vi sammen arbejder med indsatserne. 

 

Løntjek. 

Uge 48 og 49 har der været fokus på lønsedler 

og løntjek. Det er især tilbagegangen til det 

udvidede undervisningsbegreb fra 05 aftalen, 

som har drillet på mange af skolerne. Arresø Sko-

le, Hundested Skole, Melby Skole og Heldagssko-

len har eller er på vej med at indberette de nye 

opgørelser, som kommer til udbetaling med ja-

nuar lønnen. Det betyder ikke, at der ikke stadig 

kan være fejl på lønsedlerne! Husk at se efter, om 

ændringer i funktioner der udløser løn, er blevet 

rettet, samt om antallet af tillægsgivende speci-

alundervisningstimer (undervisning i specialklas-

ser), tillæg for undervisning af elever med støtte i 

12 lektioner og derover, samt specialundervisning 

i specialtilbud er korrekt opgjort. Er du i tvivl, så 

søg i første omgang hjælp hos din tillidsrepræ-

sentant. 

Michael Bie Andersen 

 

Dialogmødet 

irsdag d. 28. oktober blev der afholdt dia-

logmøde mellem Udvalget for familie, børn 

og unge, skolebestyrelserne og Faglig Dia-

logforum. 

Temaerne for mødet var ”profillinjer” og ”status 

på skolereformen”. Der var blandt skolebestyrel-

serne et klart og tydeligt budskab om at ikke at 

forhaste processen omkring profillinjerne. Hertil 

gjorde formanden for det politiske udvalg, Hanne 

Kjær Knudsen, det klart, at der ikke kan blive tale 

om udskydelse, da skolerne allerede i foråret var 
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blevet bekendt med det forestående arbejde 

med profillinjerne. 

Efterfølgende har der været et indlæg fra skole-

bestyrelserne i Halsnæs ugeavis om profillinjerne, 

hvor de endnu en gang påpeger de mange udfor-

dringer, der er forbundet med at gennemføre 

processen allerede i 2015. Ligeledes har medar-

bejdersiden i MED- udvalgene og Faglig Klub fra 

skolerne sendt et brev til politikerne og Hoved-

MED, hvor der også gives klart udtryk, for den 

pressede proces vi forudser ved implementerin-

gen af profillinjerne. 

Forældrene fra skolebestyrelserne lagde ikke 

fingrene imellem ved drøftelse af udfordringerne 

ved skolereformen. De lagde særligt vægt på det 

høje personalefravær og den manglende kvalitet i 

undervisningen grundet det øgede brug af vika-

rer. Af mødet fremgik det også, at der er stor 

forskel på, hvordan de enkelte skoler arbejder 

med elementerne i reformen. 

Gitte Mostel 

 

Nyt layout til kredsbladet 

redsstyrelsen har vedtaget at VÆRKSTED 

38 fremover skal udkomme i en mere for-

enklet udgave og kun elektronisk som pdf-

fil. Bladet vil blive sendt som mail af tillidsrepræ-

sentanterne til medlemmerne på skolerne og 

PPR, og kredskontoret vil sende det til pensioni-

sterne og andre medlemmer, der ikke er ansat i 

Halsnæs Kommune. 

 

Jubilæumsfonden 

pslaget i sidste kredsblad om at søge 

tildeling fra jubilæumsfonden gav ingen 

ansøgninger. Kredsstyrelsen vil til næste 

generalforsamling foreslå jubilæumsfonden ned-

lagt, da vi efter vedtagelse af Lov 409 ikke længe-

re mener, at medlemmerne skal medfinansiere 

lærernes efteruddannelse. Kredsens sparsomme 

midler kan anvendes fornuftigere til andre for-

mål. Desuden har ansøgerantallet de senere år 

har været stærkt vigende. 

 

Ny hjemmeside på vej 

redsens eksisterende hjemmeside, som er 

en klon af foreningen tidligere hjemme-

side, er under udfasning. Derfor er der ikke 

sket opdateringer på siden de seneste måneder. 

Den nye hjemmeside går i luften i begyndelsen af 

det nye år og er en klon af foreningens hjemme-

side. 

 

Generalforsamlingen 

redsens ordinære generalforsamling er 

fastsat til fredag d. 20. marts 2015 kl. 

17.00 på Storebjerg. 

Steen Sandager 

 

I ønskes alle en glædelig jul og 

et godt nytår 

Gitte, Steen og Michael 
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