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et første skoleår med reformen og lov 

409 er snart gået, og der er ingen tvivl 

om, at hverken reformen eller lovindgre-

bet har været nogen bragende succes. Vi fik forud 

for dette skoleår lavet en fælles forståelse med 

kommunen for at afbøde de værste konsekvenser 

af lovindgrebet. Desværre er det ikke alle ele-

menter af forståelsen, der er blevet foldet helt ud 

i dette skoleår hovedsagligt pga. af den tildelte 

økonomi til skoleområdet.  

Det er med ønsket om at sikre en udfoldelse af de 

sidste af fællesforståelsens elementer, at vi for-

handler med kommunen. De første møder har 

været afholdt, og jeg håber på, at vi igen i år når i 

mål med en ramme om lærerarbejdet, der passer 

bedre til virkeligheden end L 409. Vi har I kreds-

styrelsen drøftet, om vi ved indgåelse af ramme 

om arbejdstiden, skal afholde ekstraordinær ge-

neralforsamling ligesom sidste år. Det er beslut-

tet, at det gør vi ikke medmindre at dele af ram-

men ”aftalen” er væsentligt forandret i forhold til 

i år. Der skal på baggrund af overenskomsten 

også laves en ny lønaftale, der tager højde for de 

nye centrale tillæg. Det er for kredsstyrelsens en 

samlet pakke, der tages stilling til når resultatet, 

forhåbentligt inden længe, er forhandlet på plads.  

Det er ikke kun nætterne, der er blevet lysere. 

Det ser også ud til at lysne på skoleområdet. Lo-

kalt har politikerne i forbindelse med genåbnin-

gen og besparelserne på budgetterne, ikke spar-

ret men tilført skoleområdet flere penge. Ikke 

mindst sænkningen af det gennemsnitlige under-

visningstimetal til 750 timer er en forbedring af 

arbejdsforholdene og kvaliteten i skolen. Jeg er 

godt klar over, at det ikke er i nærheden af de 

630 timer, der var det tidligere gennemsnit, ej 

heller løses problemerne med af få skoledagen til 

at fungerer, men det er et vigtigt signal og en 

anerkendelse af det pres, der har været på områ-

det.  

De fleste lærere, brænder for skolen og dens 

udvikling, men når der ikke er tid til at overholde 

folkeskolelovens bestemmelser i relation til for-

beredelse og efterbehandling af undervisningen, 

giver det ingen mening at gå i udviklingsdomæ-

net. Derfor vil jeg også opfordre til, at man i for-

bindelse med skoleårets planlægning, målretter 

de ekstra ressourcer til at sikre lærernes forbere-

delse, så skolens kerneydelse - elevernes under-

visning og læring bliver af så høj kvalitet som 

mulig.  

 

 

Om kort tid bliver der internt i kommunen slået 7 

læringsvejlederstillinger op. Når stillingsopslaget 

er online, kan man læse om vejledernes arbejds-

opgaver og vilkår. Det er et godt initiativ, som 

blandt andet har fokus på læring, evaluering og 

undervisning samt udvikle fagteam m.m. Der er 

rigtigt mange lærere lokalt, som har kompeten-

cerne og kvalifikationerne til at søge stillingerne. 

Derfor håber jeg også, vi kan få stillingerne besat 

med lokale lærere med kendskab til vores skole-

væsen. 

En ny Erik Schmidt sag er desværre under opsej-

ling, denne gang er det Lektor Thomas Aastrup 

Rømer fra Aarhus Universitet, der er kaldt til 

tjenstlig samtale med bisidder beskyldt for kolle-

gial mobning. Thomas, som er Lektor i Pædago-

gisk Filosofi, har i flere opslag på elektroniske 

medier forholdt sig kritisk til ledende skolere-

formsfolk og døbt dem DPO (Danmarks Pædago-

giske Oligarki). Vil man vide mere om sagen, kan 

man læse på Thomas Aastrup Rømers facebook 

side eller i JP og Berlinske fra 29/4 2015. I det lys 

bliver besøget af Rasmus Willig, som en del at 

eventen d. 29/5 kl. 15.40 på Magleblik endnu 

mere aktuelt. Jeg håber virkeligt, der er mange 

der støtter op om eventen, så vi får en hyggelig 

eftermiddag/aften sammen. 

Michael Bie Andersen 
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Medlemsevent 29/5 

Halsnæs Lærerkreds afholder Medlemsevent 

29/5 på Magleblik!  

På generalforsamlingen i 2014 var det et stort 

ønske at afholde en medlemsevent, som en slags 

erstatning for medlemskurset, der af budget-

mæssige årsager blev udskudt. 

Sæt derfor et STORT kryds i kalenderen ved d. 

29. maj 2015. Dørene åbnes kl. 15.40 og kl. 

16.00 er der oplæg af samfundsdebattøren Ras-

mus Willig.  

Kl. 18.00 får vi besøg af Anders Bondo Christen-

sen. 

Rasmus Willig, der er lektor i sociologi på Roskilde 
Universitet, har skrevet en bredere anlagt fort-
sættelse af ’Umyndiggørelse’ fra 2009, som hand-
lede om, hvad der sker, hvis man som ansat får 
undertrykt sin kritiske røst. I den nye bog ’Kritik-
kens U-vending’ gør han op med tendensen til, at 
medarbejdere gøres personligt ansvarlige for 
problemer, der egentlig er samfundsskabte. 

Fra Anders Bondo Christensen kan vi forvente en 

status over skoleåret, forårets overenskomstfor-

handlinger og folkeskolen i fremtiden. 

Om aftenen hygger vi os med god mad. Musikken 

leveres af Full Moon, alias Jens Vangsgaard og 

Georg Forchhammer.  To guitarer, to vokaler og 

et repertoire, som spænder over gode popsange 

fra de seneste 50 år af The Beatles, R.E.M, Geor-

ge Michael, The Eagles, Thomas Helmig, Tim Chri-

stensen og mange flere. 

Fra Hundested er der arrangeret fælles togtur 

med proviant og togstewardesser med afgang fra 

Hundested Station kl. 15.17. Frederiksværk Skole 

skal være mere end velkommen til også at sprin-

ge på toget. 

Vi ses kl. 15.40 på Arresø Skole, Magleblik i 

”Dramasalen”. 

Vi håber på bred tilslutning til arrangementet, så 

hjælp gerne til med at sprede budskabet. 

Pris 50,- som betales ved tilmeldingen, som skal 

ske senest 15. maj til tillidsrepræsentanterne.  

 

 

OK 15 

Som I alle er gjort bekendt med, endte afstem-

ningen med et ja på landsplan på 70,1 procent til 

overenskomstforhandlingerne i marts måned. 

 I Halsnæs stemte 68,8 procent af lærerne ja og 

31,4 stemte nej. Samlet stemte 81 procent af 

lærerne i Halsnæs. I den lokale afstemning på 

matriklerne vandt Melby med 100 procent i 

stemmeafgivelse. Melby siger tak for Påskebryg! 

Et resultat af forhandlingerne mellem DLF og KL 

blev bl.a. et ”15-punktspapir”, som skal under-

støtte lærernes arbejdstid ude i kommunerne.  

Gitte Mostel 

 

 

Referat fra generalforsamling 20. 

marts 2015 kl. 17 på Storebjerg 

Kredsformand Michael Bie Andersen (MA) bød 

velkommen til ca. 70 fremmødte medlemmer. Vi 

startede med at synge foreningssangen stående. 

Så var vi klar til at gå i gang med dagsordenen. 

Punkt 1. Forretningsordenen. Den blev godkendt 

uden bemærkninger. 

Punkt 2. Valg af dirigent. Aase Lauritsen blev 

enstemmigt valgt. Hun konstaterede, at general-

forsamlingen var lovligt indkaldt og dermed be-

slutningsdygtig. 

Punkt 3. Beretningen. MA aflagde beretning se-

kunderet af næstformand Gitte Mostel og kasse-

rer Steen Sandager. Klokken havde nu passeret 

18 og vi holdt et kvarters pause. Den følgende 

debat omhandlede bl.a. at være på vagt over for 

den kommende brugerportals muligheder for 

registrering/rapportering/dokumentering på 

samme måde som fx på sygehusområdet. Vi skul-

le nødig havne i samme situation, hvor det stjæ-
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ler tiden fra kerneopgaven. Der var roser til kred-

sen for samarbejdet med skolebestyrelserne. Et 

godt initiativ. Det har på nogle skoler været en 

træg proces at få rimelig tid til TR og AMR arbej-

det. Men det er nu lykkedes, at få de sidste mis-

forhold rettet op. Det store brug af ikke-

læreruddannede vikarer er et kæmpe problem og 

i strid med skolereformen. Kredsen arbejder for, 

at der ansættes et antal uddannede lærere til at 

dække en del af vikararbejdet. Alle lærere skal 

have mulighed for at have et antal vikartimer 

indlagt i skemaet. Dog skal dog sikres, at den 

enkelte lærer ikke kan komme til at ”skylde” for 

mange vikartimer. Genåbning af budget 15 med 

besparelser på specialområdet er ikke i orden. 

Man kan ikke bare tage elever fra specialklasser 

på Storebjerg og fordele dem i integrationsklasser 

på Magleblik. Det handler om børn - ikke lego-

klodser. I øvrigt er pladsforholdene på Magleblik 

helt utilstrækkelige og der bliver alt for mange 

børn i inklusionsklasserne. Udlægning af dagbe-

handlingen fra Heldagsskolen er af tvivlsom kvali-

tet. Forsøget på Enghave lever ikke op til det for-

ventede, hvis man spørger de involverede lærere. 

Tilbuddet på Heldagsskolen er langt bedre. Hø-

ringsfristen i MED-udvalgene er utrolig kort. Man 

må håbe at politikerne virkelig læser høringssva-

rene, da de i denne sag er ude på dybt vand. Der 

er dog også lyspunkter. Der oprettes et antal 

lærerstillinger som undervisningsvejledere om-

kring evidens i undervisningen. Det støtter vi. 

Desuden nedsættes lærernes gennemsnitlige 

undervisningstid fra næste skoleår fra 780 til 760 

timer. Det er ikke meget, men et skridt i den rig-

tige retning. Det er en erkendelse af, at byrådet 

har skruet alt for højt op på timetallet med man-

ge landtidssygemeldinger til følge. En anden må-

de vi mister resurser på er, når eleverne går på 

privatskole. Folkeskolerne affolkes og det er 

svært at drive en skole med få elever rationelt. 

Her kommer vi også til at mærke et pres. Beret-

ningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. Regnskab. Kassereren gennemgik diver-

se poster i regnskabet. Der var ingen spørgsmål 

og regnskabet blev godkendt.  

Punkt 5. Indkomne forslag. Kredsstyrelsen fore-

slog at nedlægge jubilæumsfonden. Der var ingen 

bemærkninger til forslaget, som blev vedtaget 

med de krævede 2/3 flertal af de fremmødte.  

Punkt 6. Vedtægtsændringer. Kredsstyrelsen 

foreslog, at ændre kredsens navn fra Halsnæs-

kredsen til Halsnæs Lærerkreds. Det var der stor 

opbakning til og vedtægtsændringer blev god-

kendt. 

Punkt 7. Budget og fastsættelse af kontingent. 

Kassereren gennemgik budgettet med et forven-

tet underskud på ca. 63.000 kr. Budgettet inde-

holdt igen hensættelse af et beløb til medlems-

kursus (i 2016). Kontingentet er uændret. Budget-

tet blev vedtaget med overvældende flertal. 

Punkt 8. Valg af kasserer pr. 1. august 2015. Ene-

ste kandidat var Helle van Driel – hun blev valgt 

med akklamation. 

Punkt 9. Eventuelt. 

MA takkede dirigenten for veludført dåd og med-

lemmer gik i gang med at flytte stole og dække op 

til den efterfølgende middag.  

 

 

Tid til prøveafvikling 

Med L409 bortfaldt de tidsakkorder vi tidligere 

havde aftalt for prøveafvikling. Det er skolelede-

ren, der afsætter den nødvendige tid til prøveaf-

viklingen samt forberedelse af prøven under hen-

syntagen til den ministerielle prøvebekendtgørel-

se. Tiden indgår på samme måde som al anden 

tjeneste. Dvs. fra man møder på skolen til man 

forlader den. Hvis en lærer skønner, at den tildel-

te mødetid ikke er tilstrækkelig til at forberede 

eller afholde prøven, skal læreren strakt kontakte 

lederen og spørge til, hvordan man skal forholde 

sig. Lederen kan så evt. tildele læreren mere tid 

end først planlagt. Den ekstra tid kan enten af-

spadseres eller ved årets afslutning udbetales 

med 50% tillæg, hvis læreren overstiger tidsnor-

men for fuldtidsansatte. Ved udtræksprøver ud-

betales den overskydende tid med den dertil 

aftalte sats. 
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Lærerkalenderen er kommet. 

Lærerkalenderen vil i de kommende dage blive 

uddelt på skolerne. Vi ved fra tidligere år, at ikke 

alle medlemmer bruger kalenderen. Derfor har vi 

bestilt færre kalendere end vi er medlemmer. Vi 

appellerer til, at kun medlemmer der bruger ka-

lenderen, tager imod den. Så vil det bestilte antal 

nok kunne række. Medlemmer der ikke er ansat 

på en skole, herunder pensionister, bedes afhen-

te kalenderen på kredskontoret, da forsendelses-

prisen er 2 x kalenderprisen! Vil du være sikker på 

her er nogen så ring lige i forvejen på 4772 4330. 

Medlemmer for hvem det er helt umuligt at af-

hente kalenderen, kan bede om at få den til-

sendt. 

Steen Sandager 
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