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Folkeskolereformen 

Hovedparten af det første år med folkeskolere-

formen er overstået, og i den forbindelse er Un-

dervisningsministeren Christine Antorini, samt 

formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna 

Mee Allerslev blevet enige om at konkludere: ”at 

det går flot og bedre end forventet for reformen” 

citat fra Danske Kommuner. Hvordan de er kom-

met til denne erkendelse, ved jeg ikke. For aldrig i 

nyere tid har kvaliteten i folkeskolen været så 

udfordret. 

Udfordringer, som øget søgning til privatskoler, 

historisk lavt optag på læreruddannelsen med 

rekrutteringsudfordringer til følge, en underfi-

nansieret reform, højere sygefravær, stigende 

afgang af lærere fra folkeskolen (heraf 18 % som 

forlader uden nyt job på hånden kilde: DLF/A) og 

ikke mindst et hav af aflyste og uforberedte un-

dervisningstimer, er der ikke taget hånd om. 

Hvordan en sådan udvikling understøtter formå-

let med reformen må stå for ministerens og ud-

valgsformandens egen regning. 

Hvis man skal tro, at de selv tror på hvad de udta-

ler, så er der tale om ønsketænkning, misinfor-

mation eller manglende brug af ytringspligten, 

blandt de folk der informerer ministeren og ud-

valgsformanden.  

Det kunne dog også være et tegn på, at der er der 

noget galt med vores demokratiske samtale og 

debat om folkeskolen. Sygdomstegnet er ”den 

positive tænkning”, og dens undertrykkelse af 

muligheden for konstruktivt og kritisk at debatte-

re forhold på arbejdspladsen og i samfundet. 

Hvor ofte hører man ikke udtryk, som ”at se mu-

ligheder i stedet for begrænsninger”, eller være 

mere ”løsningsorienteret i stedet for at hænge sig 

i det som ikke fungerer”. 

I den sammenhæng passer udtalelsen, ”at det går 

flot og bedre end forventet for reformen”, jo fint 

ind i positivitetstænkning og dens logik. Proble-

met med positiv tænkning er imidlertid, at meget 

af tankegodset kan sammenlignes med fascis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

men. Alle skal marchere i samme takt. De, som er 

negative skal sorteres fra, og har ikke noget at 

gøre i den nye folkeskole. 

Den tankegang har ramt Erik Smidt fra Odense, 

som fik en tjenstlig advarsel for internt at udtale 

kritik. DLF har i den forbindelse anlagt sag mod 

Odense Kommune. Men tankesættet rammer, 

virker og undertrykker også langt bredere og ofte 

i det skjulte. Senest er den lokale formand for 

skolelederforeningen i Høje Taastrup kaldt til 

samtale, på baggrund af måden han har udtalt sig 

på.  

Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING 

Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00  

på Hundested Skole - Storebjerg 

Foreløbig dagsorden: 

1. Forretningsorden 

2. Valg af dirigent 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Vedtægtsændringer 

7. Budget og fastsættelse af kontingent 

8. Valg af kasserer pr. 1.8.2015 

9. Eventuelt 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, 

skal være kredskontoret i hænde senest tirsdag 

d. 10. marts 2015. 

Efter generalforsamlingen er der spisning. Pris 

100 kr. - gæster 150 kr. Tilmelding og betaling 

til din TR eller kredskontoret senest tirsdag d. 

10. marts.  

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-15
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OK 15  

Forhandlingerne omkring OK 15 er i gang, og i 

den forbindelse afholdes der informations/cafe 

møder på skolerne.  De første møder er afholdt 

på Magleblik og Ølsted og efter vinterferien af-

holdes de resterende på Frederiksværk og Hun-

dested skole. Jeg vil gerne opfordre til, at man 

støtter op og deltager i møderne.  

Desværre er der fra KL ikke den store forståelse 

for de udfordringer, der er opstået i forbindelse 

med Lov 409 og reformen. Derfor bliver det rig-

tigt svære forhandlinger, og det kan ikke udeluk-

kes at forhandlingerne bryder sammen. Derfor er 

det vigtigt med den tætte kontakt i forbindelse 

med forhandlingsforløbet.  

 

Høringssvar til kvalitetsrapporten for 

skolevæsenet i Halsnæs Kommune for 

skoleåret 2013/14 

Kredsen har i forbindelse med kvalitetsrapporten 

afgivet høringssvar - svaret kan læses på: 

http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2015/januar/

hoeringssvar-kvalitetsrapport 

 

Økonomi og gennemsigtighed på sko-

leområdet.  

Der er opstået et underskud på tæt på 16 millio-

ner på skoleområdet, og vi håber, at det ikke 

fremadrettet får personalemæssige konsekven-

ser. Som vi er oplyst, hænger den største del af 

underskuddet sammen med udgifter til elever, 

der undervises udenfor kommunen. Derudover 

har Arresø skole en helt særlig udfordring med 

finansiering af de kommunale specialtilbud, som 

er samlet på skolen. 

Michael Bie Andersen 

 

Løntjek: 

I forrige Værksted skrev vi, at der nu var ved at 

være tjek på de opdaterede lønudbetalinger. 

Desværre må vi konstatere, at det endnu ikke er 

helt i orden. De fleste skoler har lavet nye opgø-

relser, som viser hvor meget hver enkelt lærer 

skal have udbetalt i undervisningstillæg. Dette 

fremgår af lønsedlen på side 1. Beløbet afregnes 

med 108 kr. pr. enhed over 750 timer. Fejlene 

kan skyldes for sen indberetning i december, og 

derfor er det vigtigt at være særligt opmærksom 

på jeres næste lønudbetaling. Her bør det frem-

gå, at de manglende beløb er anført. Hvis du er i 

tvivl om din lønseddel passer, bedes du gå til din 

tillidsrepræsentant, som gerne skulle have over-

sigten over dine tillæg. 

Vi opfordrer til at du selv holder regnskab over dit 

timeforbrug, og at du evt. beholder kopier af de 

opgørelser som du løbende sender til din ledelse. 

Eventuelt overarbejde henover året opgøres i 

slutningen af normperioden, altså ved skoleårets 

afslutning, og udbetales herefter.   

 

Ytringsfrihed: 

»Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at 

offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for 

domstolene. Censur og andre forebyggende for-

holdsregler kan ingensinde på ny indføres«. Så-

dan står der i Grundlovens paragraf 77. 

Som offentligt ansat har du pligt til at være loyal, 

når du ytrer dig i embeds  medfør. På det seneste 

har der været debat og flere sager om lærere og 

skoleledere, der har udtalt sig.  

Via dette link https://vimeo.com/115956254 kan 

du høre Steen Dam fra Dlf holde oplæg om yt-

ringsfrihed. 

Password: ytr 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2015/januar/hoeringssvar-kvalitetsrapport
http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2015/januar/hoeringssvar-kvalitetsrapport
https://vimeo.com/115956254


Danmarks Lærerforening Kreds 38 - Halsnæskredsen 

Nr. 1 - februar 2015 – 29. årgang 
 

3 
 

Medlemsevent: 

Sæt et stort kryds i kalenderen for d. 29.maj 2015 

afholdes der medlemsevent for lærerne i Hals-

næs.  

Vi aftalte på generalforsamlingen i foråret at ud-

skyde medlemskurset. Samtidig lovede vi, at der 

ville blive en erstatning, som nu kommer i form af 

et fredagsarrangement på 9. klassernes sidste 

skoledag. Ønsket er at vi får en eftermid-

dag/aften i fællesskabets tegn med et indhold 

som er nærværende og inspirerende. Vi håber på 

stor tilslutning til arrangementet. 

Vi har nedsat et udvalg, som arbejder med et 

program for dagen. I vil snarest muligt høre 

nærmere herom.  Vi er allerede nu i tæt kontakt 

med foreningen om at få besøg af Anders Bondo 

eller Dorthe Lange, og derudover arbejder vi på 

også få en af tidens samfundsdebattører til at 

gæste arrangementet. 

Gitte Mostel 

  

Fradrag for faglige kontingenter 

Fradrag for faglige kontingenter er i 2014 højst 

3.000 kr. Det er i 2015 forhøjet til 6.000 kr. For-

eningen indberetter automatisk kontingentet til 

Skat, så det kommer på selvangivelsen. Kontin-

gentet for medlemmer der var lockoutet ved 

OK13 er 185 kr. pr. måned. For ikke-lockoutede 

er kontingentet 605 kr. pr. måned. For tjeneste-

mandspensionister og medlemmer på efterløn 

udgør fradraget 98 kr. pr. måned. Loftet på 

3.000/6.000 kr. gælder kun fagforeningskontin-

genter. Loftet gælder ikke for A-kassekontin-

genter. 

 

 

 

Lærerkalenderen genopstår i kredsen 

Hovedstyrelsen besluttede sidste år, at forenin-

gen standsede udgivelsen af lærerkalenderen fra 

2015/16. Kredsformand Bent Hansen fra Hader-

slev Lærerkreds undersøgte, hvor mange kredse 

der var interesseret i selv at bekoste udgivelsen. 

Kredsstyrelsen gav grønt lys og vi får til foråret 

leveret et antal, der skønnes at dække behovet 

her i kredsen.  

 

 

Ny hjemmeside 

Kredsens nye hjemmeside er nu oppe at køre. 

Den findes på samme adresse som den tidligere 

www.dlfkreds38.dk. Den nye hjemmeside er som 

den tidligere en klon af foreningens hjemmeside. 

Dvs. den ligner den meget og er grundlæggende 

opbygget på samme måde. Ved overgangen til 

den nye hjemmeside blev en del tekster automa-

tisk overført fra den tidligere hjemmeside. Det 

kan derfor være at fx en henvisning til et link ikke 

findes eller der ikke er nogen fil at klikke på, selv 

om der står at der skal der være. Støder du på 

sådanne fejl, må du meget gerne sende mig en 

mail på ss@dlf.org 

Steen Sandager 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.dlfkreds38.dk/
mailto:ss@dlf.org

