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elkommen tilbage fra sommerferie, hvor 

alle forhåbentligt har nydt den velfortjen-

te pause fra en travl hverdag.  

Starten på dette skoleår i Halsnæs har været for-

skellig fra skole til skole. På nogle skoler har læ-

rerne kunne se resultatet af byrådets beslutning, 

om at sænke timetallet til 750 timer, og samtidig 

har man prioriteret og anerkendt lærernes behov 

for at forberede det kommende skoleår. Andre 

steder ser det ud til, at man af forskellige årsager 

har øget undervisningsmængden samtidigt med, 

at ledelsen har søsat en række nye tiltag og pro-

jekter uden at forholde sig til medinddragelse, tid 

eller ressourcer. Sidstnævnte eksempel, en kom-

bination og tilgang, der kan være ødelæggende 

for motivationen og arbejdsmiljøet. Det tegner 

samtidigt et billede af en skole, hvor kerneopgave 

og kvalitet i undervisningen, er ved at forsvinde 

og fokus har flyttet sig til rationaliseringer og 

effektiviseringer.  

År to med folkeskolereformen tegner ikke meget 

lysere end år ét. Det er stadig de manglende res-

sourcer samt forholdet mellem undervisning og 

forberedelse, som spænder ben for reformens 

mulighed for at blive en succes. I en Epinion-

undersøgelse peger næsten 8 ud af 10 skoleche-

fer på, at folkeskolereformen har øget behovet 

for ressourcer på skoleområdet. Det er blandt 

andet den længere skoledag med flere timer til 

eleverne, som presser økonomien. Dette kombi-

neret med en begyndende lærermangel samt 

øget sygefravær på landsplan, kan gøre det svært 

at bevare optimismen.  

Den nye minister for børn- og undervisning Ellen 

Trane Nørby, er i forbindelse med skolestarten 

kommet med en række positive udmeldinger 

omkring folkeskolen. Hun ønsker at lave et ser-

viceeftersyn af både reformen samt inklusion-

sindsatsen. Og som hun siger, ”der er grænser 

for, hvor længe vi kan leve med at elementerne i 

reformen ikke virker”. Ministeren ønsker også at 

holde kommunerne op på kommuneaftalen, og 

sikre, at inklusion ikke bliver en spareøvelse. Det 

kan blive dårligt nyt for de kommuner, der har 

valgt at bruge de sparede inklusionsmidler på 

boldbaner og ældremad. Ligeledes er der nu en 

velvilje til at dispensere fra loven, og dette bør 

man benytte sig af i Halsnæs, så den understøt-

tende undervisning kan konverteres til ekstra 

fagtimer eller til at støtte op om inklusionsindsat-

sen. 

 

Heldagsskolen 

I forbindelse med genåbningen af budgettet, blev 

der bestilt en analyse af Heldagsskolen.  Analysen 

skal være klar til budgetseminaret i slutningen af 

august, således at eventuelle ændringer af Hel-

dagsskolen kan indgå i budgetlægningen. Hvad 

resultatet peger på, ved vi ikke endnu, men i den 

forbindelse er det vigtigt at sikre kvaliteten og 

inddragelsen i de processer, der sættes i gang. 

Det kan blive nødvendigt at huske lokalpolitik-

kerne på Ministerens udmelding omkring kvalitet 

og ressourcer til inklusionen ved de eventuelle 

ændringer.  

 

 

Lønaftale - Forhåndsaftalen for lærere og bør-

nehaveklasseledere pr. 1. august 2015 

Som de forudlønnede allerede har opdaget er 

lønsedlen og tillæg ændret. De nye ændringer i 

lønnen kan man læse om i den nye lønaftale, som 

ligger på kredsens hjemmeside. 

http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2015/juni/ny

-loenaftale-underskrevet 

V 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2015/juni/ny-loenaftale-underskrevet
http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2015/juni/ny-loenaftale-underskrevet
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKn9lNP1tMcCFQOPcgodc7YIbA&url=http://pub.uvm.dk/2003/rummelighed/08.htm&ei=6FfUVanpNYOeygPz7KLgBg&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNGY8QfR_nvTbWxUtKJAQQ0YY3r-Yg&ust=1440065880987426
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Ny skolechef og ny IT- konsulent på rådhuset. 

Lisbeth Rindom stopper som skolechef pr. 1/11, 

for at indtræde i Halsnæs Kommunes direktion. 

Det er skidt nyt for skoleområdet, men godt nyt 

for Halsnæs kommune, som får en dygtig og 

kompetent direktør. Lisbeth har på kort tid fået 

skabt et godt samarbejdsklima på skoleområdet. 

Kort før ferien fortalte Mads Sode, at han havde 

fået job i undervisningsministeriet. Det er ligele-

des dårligt nyt for skoleområdet. Vi ønsker Mads 

held og lykke med det nye job. Det betyder også, 

at der er to vigtige stillinger ledige på skoleområ-

det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsked Steen  

Den 24. juni holdt Steen Sandager afskedsrecep-

tion på Ølsted skole. Tak til de over 100 personer, 

der kiggede forbi og var med til at give Steen en 

fantastisk afskedsreception.   

 

 

 

 

Lejrskoleafgørelsen 

 En voldgiftsdommer fastslog før sommerferien, 

at Lov 409 medfører, at lærere på lejrskole kun 

får løn for 14 timer per dag, selv om de er på 

arbejde et helt døgn. Lærerne har heller ikke ret 

til at holde fri på lejrskolestedet efter 14 timer 

eller til honorering for rådighedstjeneste for de ti 

sidste timer i døgnet. Det bliver dog ikke enden 

på den helt urimelige historie om lejrskolesagen 

og normaliseringsloven L-409. DLF fører sagen 

ved EU retten. Indtil der evt. kommer en anden 

afgørelse eller fundet en løsning på urimelighe-

den, må vi desværre leve med voldgiftsdommen. 

Michael  

 

Løntjek 

 

Foreningen gennemfører et løntjek i uge 45 +46. 

Det betyder, at der vil være mulighed for at få 

tjekket sin lønseddel, for at sikre, at alle får den 

rigtige lønudbetaling. Det foregår i samarbejde 

med den lokale TR på skolen, som vil gennemgå 

lønsedler og opgaveoversigter. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLvFoYL3tMcCFWelcgodC2MKtw&url=http://cybercom.dk/koeb-af-brugt-computer-41/saelg-din-gamle-computer-p5534&ei=WFnUVbu5BefKygOLxqm4Cw&psig=AFQjCNH_wQH6FS_VcBFgUKgFIutg31yalA&ust=1440066201704089
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPHxmJr4tMcCFYR-cgodkSEPdw&url=http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Aalborg/MedlemsFordele&ei=llrUVfHOK4T9yQORw7y4Bw&bvm=bv.99804247,d.bGQ&psig=AFQjCNFUtd4csln-7-teRD6vxYKXWWqSVw&ust=1440066534193414


Danmarks Lærerforening Kreds 38 – Halsnæs Lærerkreds 

Nr. 5 - august 2015 – 29. årgang 
 

3 
 

 

Velkomstmøde for nyansatte 

 

Vi inviterer til velkomstmøde for nyansatte lære-

re og børnehaveklasseledere onsdag d. 7. oktober 

kl. 14.30 - 16.30 på Kredskontoret, Jernbanegade 

6, 3300 Frederiksværk. Meget snart vil du modta-

ge en invitation og dagsorden til mødet. Hvis du 

har problemer med at få fri til mødet, skal du tale 

med din nærmeste leder herom. 

  

Gitte Mostel 

 

Kære Pensionister. 

Efter byvandringen i Dragør d. 26. august spiser vi 

frokost på Dragør Strandhotel. Meld venligst om I 

deltager, da ”Strandhotellet” gerne vil vide hvor man-

ge, der kommer. Deadline for tilmelding til frokost og 

byvandring d. 19. august. 

Håber at se mange. 

Venlig hilsen 

Lisbeth og Ellen 

Lisbeths mobil: 53545655 

Ellens mail: ellenks@live.dk eller mobil: 42800372 

 

 

Møde for pensionister 
 

Der vil i løbet af efteråret blive indkaldt til et pensio-

nistmøde på Kredskontoret. Der er et ønske om, at der 

bliver nedsat en slags styregruppe, eller nogle, der vil 

planlægge og stå få ture og arrangementer mm. 

I hører nærmere. 

 

 

 

Ny kasserer 

Så er jeg tiltrådt i mit nye tillægsjob som 

kasserer i DLF kreds 38. Det bliver et stort 

job at skulle efterfølge Steen, som bare har 

været en helt fantastisk kasserer mm. Han 

har heldigvis lovet mig, at han vil hjælpe mig 

godt i gang 

Jeg er oftest på Kredskontoret tirsdage og 

onsdage.  

De andre dage er jeg lærer og TR på Arresø 

skole, afdeling Magleblik 

Jeg har heldigvis været TR og kredsstyrel-

sesmedlem i 10 år, så håber det hjælper mig 

lidt – jeg har jo også Michael og Gitte i nær-

heden. 

Mange hilsner fra  

Helle van Driel 

Mailadresse: hbvd@dlf.org 

Tlf. Kredskontoret: 47724330 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
mailto:ellenks@live.dk
mailto:hbvd@dlf.org

