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fterårsferien er lige om hjørnet og vi håber, 

I alle kommer til at få en rigtig god ferie.  

Det har været nogle hektiske uger for sko-

levæsenet. Den 24. august blev det meldt ud, at 

efter gensidig aftale stopper leder af Frederiks-

værk Skole Lars Søndergaard med umiddelbar 

virkning. Midt i september blev leder af Arresø 

skole Peter Rohde sygemeldt, vi har fra kredsen 

sendt blomster til formanden for Skolelederfor-

eningen og ønsker Peter god bedring.  

På baggrund af ledelsessituationen på skolerne, 

har vi aftalt med forvaltningen at opgørelsen af 7- 

timers puljen flyttes til senest 1. november.  

 

Skolechef og IT- konsulent stilling besat pr. 1. 

november. 

Halsnæs kommune har fået ny skolechef det blev 

den 45-årige Henrik Reumert, som har været 

overordnet skoleleder på Glostrup Skole siden 

august 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Der er også ansat ny pædagogisk udviklingskon-

sulent inden for IT og medier, her faldt valget på 

Mette Byskov Lund-Vogensen som kommer fra 

en stilling som konsulent for Pædagogisk Læ-

ringscenter på Distrikt skolen Ganløse i Egedal. 

Tillykke til Henrik og Mette med jobbet, vi glæder 

os til det fremtidige samarbejde 

 

 

 

Budget 2016-19 

Der er intet i budgetforliget, der på nuværende 

tidspunkt er indgået mellem V, DF og S, der ser 

ud til af forbedrer forholdene for lærerne på sko-

lerne næste år. Det er en skam, for det gør det 

svært at lykkes med de kommunale og nationale 

målsætninger og samtidigt presser det arbejds-

miljøet. 

Det er ikke en selvstændig målsætning, at være 

det skolevæsen som er dyrest eller undervise 

mindst. Men det må for alle, også forvaltning og 

politikere, være en målsætning, at der skal være 

sammenhæng mellem opgaver og ressourcer – 

således at lærerne har mulighed for at lykkes 

med deres opgave, at lave god undervisning til 

gavn for elevernes læring. 

Derfor anbefalede vi i vores høringssvar, at byrå-

det endnu engang kiggede på, om der er sam-

menhæng mellem mål og ressourcer i tilknytning 

til skolens kerneopgave.  

Vi skrev også, at Halsnæs lå i top 10 hvad angår 

undervisningsandel. Efterfølgende har der været 

dialog med forvaltningen omkring høringssvaret. 

Udsagnet kan ikke dokumenteres, placeringen er 

hentet fra budgetmaterialet i Frederikssund (som 

bygger på budgettal fra 2015) samt enkelte ikke 

præcise optællinger fra skolematrikler, der ligger 

højt timetalsmæssigt af forskellige grunde.  

Rammen i Halsnæs blev ændret ved budgetrevi-

sionen i april/maj 2015 til 750 timer eksklusiv 

understøttende undervisning og 780 inklusiv, 

hvilket bør gøre, at vi får en ”bedre” placering.  

Forvaltningens bud er i intervallet mellem 32.-44. 

pladsen blandt de 98 kommuner, men den ende-

lige placering kendes først efter skoleårets afslut-

ning, når timetallet opgøres og sammenlignes 

med de øvrige kommuner.  

Det flytter dog ikke ved, at vi stadigt ligger højt og 

over KLs egne anbefalinger på 734 timer. Ligele-

des virker tidl. undervisningsminister Christine  

 

E 
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Antorinis udmelding i forbindelse med reformen, 

om at lærerne skulle undervise to timer mere, 

som et næsten 100 % fejlskud. Virkeligheden 

efter reformen er, at vi på skolerne i Halsnæs er 

gået fra at undervise ca. 660 timer til at undervise 

780 timer i gns. Det høje gns. gør, at alt for man-

ge lærer ender med 27-28 lektioner samt en ræk-

ke øvrige opgaver.  

 

Møde med skolebestyrelserne 

Mandag d. 14/9 holdt Halsnæs Lærerkreds møde 

med skolebestyrelserne. Vi fik en god og kon-

struktiv drøftelse af kommunens budget, som 

især fik fokus på Halsnæs Heldagsskole, der kan 

stå overfor en stor omstrukturering.  

Skoleårets start på skolerne var også et punkt på 

dagsordenen. Der er ingen tvivl om, at der har 

været stor forskel på, hvordan skolerne er kom-

met fra start. Frederiksværk Skole kunne fortælle, 

at særlig Enghaven har været udfordret grundet 

sammenlægning og flytning af møbler og mate-

rialer. Afdeling Melby har haft en god og rolig 

opstart med tid til planlægning. Arresø Skole 

kunne også berette om en relativ god opstart på 

trods af, at det viser sig at være vanskeligt at 

rekruttere lærere til de ledige stillinger, som har 

genereret store skemaudfordringer. Hundested 

Skole har effektueret en større omorganisering af 

skoledagen, som har afstedkommet en del be-

kymringer og forvirring fra forældre og personale. 

Vi drøftede afslutningsvis deltagelse i konferen-

cen ”Hvad skal vi med skolen?”, som er en konfe-

rence arrangeret af foreningen Skole og Foræl-

dre, Folkekirken og Danmarks Lærerforening. Vi 

valgte at sender en repræsentant fra skolebesty-

relserne samt en repræsentant fra kredsen.  

 

 

 

 

Linjefagskurserne 

Vi har fået en del henvendelser om tid til linje-

fagskurserne. Flere lærere har erfaret, at tiden til 

linjefagskurserne ikke slår til. Der er for nogles 

vedkommende kun afsat tid til selve kursustiden 

og ikke til forberedelse og opgaveafvikling. Læ-

rerne på linjefagskurserne har oplyst Halsnæs-

lærerne om, at de er blevet bedt om IKKE at drøf-

te tid med kursisterne fra Halsnæs. Det synes vi 

er en bekymrende tilbagemelding, og vi arbejder 

på at kaste lys over, om der er noget om proble-

matikken. 

Løntjek 

I uge 45 og 46 har foreningen lokalt og centralt 

fokus på lønnen samt evaluering af OK15. Det 

betyder, at I vil blive indkaldt til møder med TR 

ude på skolerne, hvor der også vil være mulighed 

for at få gennemgået lønsedlen.  

 

Reminder 

 

Husk!! Der afholdes møde for nyansatte onsdag 

d. 7.oktober kl. 14.30 – 16.00 på Kredskontoret, 

Jernbanegade 6.  
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Facebook 

Halsnæs Lærerkreds er på Facebook! 

Her opdateres løbende artikler og 

andet fra bl.a. foreningen.  Gruppen 

hedder:  

Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds.  

Derudover har skolerne deres egne lokale Face-

bookgrupper. 

Hundested Skole: Faglig klub Hundested 

Frederiksværk Skole: Faglig Klub Frederiksværk 

Arresø Skole: Arresø skole læ-

rer/børnehaveklasseledere 

 

Pensionisterne på tur  

D. 26. august tur var 20 pensionister på tur til 

Dragør. Vejret startede lidt fugtigt, men det kla-

rede op, og vi havde en herlig oplevelse af den 

smukke gamle havneby, hvor vi blev guidet af en 

meget dygtig og spændende guide. Efter byvan-

dringen spiste vi frokost på Dragør Strandhotel. 

Fin, fin tur. 

 

 

 

 

 

 

Billede fra pensionisternes svampetur i Auderød 

d. 17/9-2015. 
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