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er er sommer og ikke mindst en velfor-

tjent sommerferie på vej, hvilket gør det 

svært, ikke at føle en vis lettelse ovenpå 

at et af de frygteligste skoleår i mands minde. 

Hvad så med næste år - bliver det bedre? Der er 

helt sikkert ting, som peger i den rigtige retning. 

Sænkelsen af undervisningstimetallet til 750 ti-

mer samt en ny lokal ramme om arbejdstiden 

som tydeligere viser de i gns. 7 timer til forbere-

delse og samarbejde. Alt sammen elementer der 

understøtter lærernes mulighed for at leverer 

god undervisning samt sikre et minimum af ind-

flydelse på arbejdet.  

En ting er arbejdstid, en anden ting er de mere 

tvivlsomme pædagogiske elementer i Reformen 

som: Understøttende undervisning, faglig fordy-

belse, lektiecafe, øget samarbejde med øvrige 

samt den målstyrrede undervisning. Kommer 

elementerne nogensinde til at give mening? 

Mandag d. 15. juni 2015 på valgmødet i Gjethuset 

ville skolebestyrelsesformændene i Halsnæs og 

Halsnæs Lærerkreds have stillet de lokale kandi-

dater til folketinget følgende spørgsmål: 

Mange tilbagemeldinger fra elever, lærere og 

forældre går på, at den lange skoledag og især 

understøttende undervisning, faglig fordybelse og 

lektiecafe er spild af tid. Deres oplevelse under-

støttes også af skoleforskere, der bl.a. siger, at 

det ikke er antallet af timer, men indholdet der er 

afgørende for kvalitet. Ligeledes viser forskning, 

at lektiecafe har en negativ effekt for de svage 

elever. Er I villige til efter valget at arbejde for at 

evaluerer de mindre hensigtsmæssige elementer 

i Folkeskolereformen? 

Desværre var spørgelysten blandt de 300 frem-

mødte så stor, at det ikke lykkedes at stille 

spørgsmålet. Vi arbejder sammen med skolebe-

styrelserne videre med, hvordan vi i fællesskab 

kan fremme vores synspunkter.   

 

 

 

Hundested skole og  

                           personale reduktioner 

19. maj sidste år kunne man på kommunens 

hjemmeside læse en glædelig pressemeddelelse 

om, at ingen lærere skulle fyres i Halsnæs Kom-

mune. Forud var gået en proces hvor ca. 16 lære-

re var på tale til påtænkt afsked. I den forbindelse 

havde kredsen været involveret i forhandlinger 

med kommunen, hvorigennem det var lykkedes 

at undgå indstillinger til afsked. I den forbindelse 

udtalte Borgmesteren: ”Skolerne fungerer som et 

samlet skolevæsen. Det betyder i praksis, at vi 

ikke fyrer dygtige medarbejdere på en skole, når 

der samtidig er ledige stillinger på en anden af 

kommunens skoler.”  

Sådan en fin pressemeddelelse kunne vi også 

have sendt ud i år, men desværre står vi nu med 

tre lærere som er indstillet til afsked, samtidig 

med at der er et hav af ledige lærer stillinger i 

Halsnæs Kommune.  Det syntes vi er en rigtig 

dårlig historie!  
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AFSKEDSRECEPTION 

Efter 35 års tjeneste for 

Danmarks Lærerforening –  

Halsnæs Lærerkreds 

har Steen Sandager valgt at gå på pension. 
 

Der inviteres til afskedsreception 

Onsdag den 24. juni 2015 kl. 15-17 

Arresø Skole, Ølsted,  

Hovedgaden 2, 3310 Ølsted 
 

Med venlig hilsen 

Michael Bie Andersen 

Kredsformand 

http://www.dlf.org/
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Før afskedigelserne foregik der en rigtig ærgerlig 

proces på Hundested skole. Der resulterede i, at 

medarbejdersiden i MED udvalget på Hundested 

skole gjorde indsigelse til Hoved – MED over 

manglende inddragelse i processen.  Det om-

handlede MED aftalens § 5 om medindflydelse og 

medbestemmelse, § 6 om information og drøftel-

se, § 7 samt bilag G om inddragelse af de faglige 

organisationer.  

Hvad skaber så en god proces? Ifølge fair proces 

og social kapital gælder det om: 

Konsistens. Altså samme procedurer skal bruges 

over for alle ansatte.  

Upersonlig. Ledernes personlige interesser skal 

ikke influere på processen. 

Beslutningsgrundlag. Beslutningerne skal være 

baseret på pålidelige og relevante informationer. 

Ankemulighed. Der skal være mulighed for, at 

unfair og forkerte beslutninger omgøres. 

Repræsentation. Alle berørte parter skal involve-

res og høres i processen. 

Etik. Processen skal finde sted i overensstemmel-

se med fundamentale etiske principper. 

Der er flere af elementerne i de ovenstående 

punkter samt indsigelserne for medarbejdersiden 

i MED på Hundested skole, vi som kreds er helt 

enige i ikke er blevet fulgt. 

Michael Bie Andersen 

 

Eventdagen 
Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanter vil gerne 

sige alle jer, som valgte at bruge en eftermid-

dag/aften sammen til medlemseventen d. 29/5, 

en stor tak for at dagen blev vellykket. 

Flere af jer er kommet med gode og positive til-

bagemeldinger, og det er vores oplevelse at både 

indslaget med Rasmus Willig og Anders Bondo 

ramte meget rigtigt i forhold til lærernes virke-

lighed i Halsnæs. 

Fra Rasmus Willig hørte vi om spændingsforhol-

det mellem ”den anerkendende tilgang” og ”kri-

tikkens uvending” som satte fokus på, hvordan 

især vi offentlige ansatte oplever at vende kritik 

indad. Det var for mange af os en øjenåbner, som 

gav anledning meget snak ved bordene efterføl-

gende. 

Senere var det Anders Bondos tur til at møde os, 

og her hørte vi bl.a. om forhandlingernes gang. 

Der blev stillet mange gode og relevante spørgs-

mål til Anders, og der var ingen tvivl om at der 

blev lyttet. Faktisk refererede Anders nogle dage 

senere fra vores møde i nyhederne omkring læ-

rernes arbejdspres. 

Vi vil meget gerne takke alle for en hyggelig dag, 

og særligt rette en stor tak til Georg og Jens for at 

gøre aftenen både stemningsfuld og livlig. 

Gitte Mostel 

 

Ny ramme for arbejdstid 
D. 4. juni underskrev kredsen og kommunen en 

aftale om rammerne for arbejdstiden i skoleåret 

15/16. Aftalen er i store træk en fortsættelse af 

den fællesforståelse, som har været gældende i 

indeværende skoleår.  

Aftalen bygger først og fremmest på udstrakt 

tillid og dialog mellem lærere og ledelse. Den skal 

skabe grobund for skabelse af social kapital, hvor 

nøglebegreberne er tillid, retfærdighed og sam-

arbejde.   

Af ændringer kan nævnes, at der er aftalt en års-

norm på 1680 nettoarbejdstimer, hvilket svarer 

til den gennemsnitlige årlige nettoarbejdstid over 

årene. Antallet af arbejdsdage er nedsat fra 210 

til 208. De 2 manglende dage er blevet til skolele-

derens timepulje på 14 timer. Brug af den skal 

varsles tidligst mulig og ved fællesarrangementer 

inddrages TR. Der er fortsat mulighed for at have 
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en tilstedeværelsestid på 1470 timer på skolen og 

210 timer udenfor skolen. Den enkelte kan ønske 

al tiden som tilstedeværelse på skolen.  Der er 

fortsat en i gennemsnit 7 timer/uge pulje til for-

beredelse og teamsamarbejde og som noget nyt 

også til samarbejde med eksterne samarbejds-

partnere fx PPR.  Skolelederen skal fra næste 

skoleår synliggøre over for TR, hvor mange timer 

den enkelte lærer får tildelt fra puljen samt sko-

lernes gennemsnitlige forbrug. Opgaver i 7-

timerspuljen er fortsat en del af tilstedeværelses-

tiden.  Læs hele aftalen på kredsens hjemmeside 

www.dlfkreds38.dk 

 

Ny lønaftale på vej 
Kredsen og kommunen forhandler i øjeblikket om 

en revision af lønaftalen. Årsagen er først og 

fremmest, at Halsnæstillægget indeholder under-

visningstillæg op til 750 uv-timer. Som følge af 

OK15 udbetales undervisningstillæg op til 750 uv-

timer fra 1.8.2015 som et centralt tillæg. Derfor 

skal Halsnæstillægget reduceres. Målet er desu-

den, at der kun bliver én lønaftale for alle skoler 

incl. Halsnæs Heldagsskole, som hidtil har haft 

deres egen. Vi orientere nærmere om aftalen, så 

snart den er i hus.  

Steen Sandager 

 

Kredskontoret i sommerferien 

Kredskontoret har ingen fast åbningstid i elever-

nes sommerferie. Vil du i kontakt med kredsen 

bedes du skrive en mail til 038@dlf.org  

I helt uopsættelige sager ring eller SMS til: 

uge 30 og 32  

kredsformand Michael Bie Andersen  

på 2482 7949 

uge 28 og 31  

næstformand Gitte Mostel  

på 4087 2667 

uge 27 og 29  

kasserer Steen Sandager  

på 2345 0143 

Afgørelse i lejrskolesagen 

En voldgiftsret har netop fastslået, at den lov som 

Folketinget vedtog for at afslutte arbejdsgivernes 

lockout mod lærerne betyder, at en lærer, der er 

på lejrskole i et døgn skal være på arbejde i alle 

døgnets 24 timer, men får højest løn for 14 timer. 

Regeringen fremhævede ellers i forbindelse med 

lovindgrebet at de såkaldte værnsregler ville be-

skytte lærerne i folkeskolen mod det grænseløse 

arbejde. Men afgørelsen betyder altså, at en læ-

rer, der er på lejrskole i 4 døgn er på arbejde i 96 

timer, men kun får løn for højst 56. Læreren ar-

bejder altså 40 timer – mere end en hel arbejds-

uge – gratis. 

Anders Bondo Christensen siger: ”Først blev læ-

rerne kørt totalt over med et lovindgreb, der 

fjernede al fleksibilitet. Nu skal lærerne så til at 

arbejde gratis på lejrskoler. Det er at trampe på 

en faggruppe, der allerede ligger ned. Politikerne 

må fortælle, om de mener, det er rimeligt, og at 

det var det, de ønskede med loven, eller om der 

tale om en utilsigtet fejl, som de vil rette op på.” 
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