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Kommunal økonomi.  

Kommunernes økonomi er presset helt i bund. 

Særligt øgede udgifter til flygtninge, beskæftigel-

ses- og sundhedsområdet, en dårlig aftale om 

økonomi mellem KL og Finansministeriet samt 

regeringens omprioriteringsbidrag gør det svært 

at få enderne til at nå sammen ude i kommuner-

ne.  

Regeringen har ligeledes ikke taget det økonomi-

ske ansvar afledt af flygtningekrisen på sig, og 

sendt penge til kommunerne således, der reelt er 

mulighed for at løfte opgaven. Alene i Halsnæs 

koster det 3,3 millioner at oprette de 4 ekstra 

modtageklasser, som følge af de flere ankom-

mende flygtningebørn. Situationen er så alvorlig, 

at København og Høje Taastrups Borgmestre har 

truet med at boykotte omprioriteringsbidraget.   

At man så lokalt politisk i Halsnæs yderligere har 

valgt at afdrage på kommunens gæld, sætte om-

rådegennemgang og projekter som ” sammen om 

ny velfærd” i gang, er ikke med til at gøre opgave-

løsningen lettere for medarbejderne.  

Politisk kan man ikke længere leve med valgperi-

ode efter valgperiode at levere dårligere og ringe-

re velfærd. Derfor bliver forringelserne beskrevet 

i positive vendinger som effektiviseringer eller 

reformer. Det er misbrug af den positive psykolo-

gi at italesætte forringelserne som forbedringer. 

Derudover øges mistilliden til lederne og det poli-

tiske system. Det kender vi lærere alt for godt fra 

Lockouten og folkeskolereformen.  Reelt er der 

ikke meget mere at hente, og derfor bliver det 

også interessant at følge effektiviseringsstrategi-

en, hvor målet er at man får mere service for de 

samme penge eller samme service for færre pen-

ge.  

Man kunne ønske sig nogle ansvarlige ledere og 

politikere, der overfor medarbejderne og borgere 

tør melde ud, at denne ydelse eller vare tager vi 

ned fra hylden. Det står man sig bedst med i 

længden.  

Generalforsamling.  

Den 11. marts holder vi generalforsamling på 

Enghaveskolen (Frederiksværk skole). Oprindeligt 

skulle generalforsamlingen have været holdt på 

Magleblik, men på grund af forsinkelse af ombyg-

ningen af skolen, har vi valgt af flytte generalfor-

samlingen. Vi håber på at rigtigt mange lærere, 

børnehaveklasseledere samt pensionister delta-

ger.  

Udover de sædvanlige punkter med beretning, 

regnskab og budget er det i år en valg generalfor-

samling. Både formand, næstformand og kasserer 

har meddelt, at de modtager genvalg.  

Derudover har kredsstyrelsen valgt at sætte 

punktet ”kredsens fremtid?” på dagsordenen. Vi 

har valgt at sætte punktet på for at vise rettidig 

omhu, samt få en redelig debat om kredsens 

fremtid. Der er ingen panik eller økonomiske 

problemer. Regnskabet viser et lille overskud og 

budgettet for næste år går i nul. Men med en 

prognose med forventninger om, at elevtal falder 

med 25 %, bliver vi nødt til at tage debatten.  

Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING 

Fredag d. 11. marts 2016 kl. 17.00  

på Frederiksværk Skole, Enghaven 

Foreløbig dagsorden: 

1. Forretningsorden 

2. Valg af dirigent 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Kredsen i fremtiden 

6. Indkomne forslag 

7. Vedtægtsændringer 

8. Budget og fastsættelse af kontingent 

9. Valg af formand, næstformand, kasserer, 2 re-

visorer og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 
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Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal 

være kredskontoret i hænde senest tirsdag d. 1. 

marts 2015. 

Efter generalforsamlingen er der spisning. Pris 

100 kr. - gæster 150 kr. Tilmelding og betaling til 

din TR eller kredskontoret senest tirsdag d. 1. 

marts.  

Lærerkalender 16/17  

På trods af at den centrale lærerkalender blev 

nedlagt sidste år, valgte kredsstyrelsen i samar-

bejde med en lang række andre kredse at forsæt-

te lokalt med en lærerkalender. Den succes har vi 

valgt at forsætte. Derfor vil de, der ønsker det, 

modtage en kalender af tillidsrepræsentanten. 

Pensionister er selvfølgelig velkomne til at kigge 

forbi kredskontoret og få en kalender.      

Dannelseskonference i Halsnæs 

”Hvad skal vi med Skolen?” 

Den folkekirkelige skoletjeneste i Frederiksværk, 

DLF – Halsnæs Lærerkreds, BUPL Nordsjælland og 

Skolebestyrelserne i Halsnæs Kommune er sam-

men værter ved dannelseskonferencen ”Hvad 

skal vi med Skolen?”. Konferencen holdes d. 13/4 

2016. Aftensmødet består af tre inspirationsop-

læg, debat, mad og musik. Alle borgere i Halsnæs 

vil blive inviteret til at deltage. 

Formålet med den lokale dannelseskonference i 

Halsnæs – ”Hvad skal vi med skolen?” - er at ska-

be et øget fokus på folkeskolens afgørende rolle i 

samfundet, og nærmere bestemt at sætte fokus 

på folkeskolens almene dannelsesperspektiv. Det 

skal ikke blot sikres, at hver enkelt elev får en 

stærk faglighed og en stor viden, men også at 

hvert enkelt elev dannes alment som helt men-

neske på en måde så fagligheden er forbundet 

med innovation, en indre drivkraft til at lære, 

motivation, kreativitet, glæde, livsmod og evnen 

til at forestille sig noget. Dét at kunne forestille 

sig noget er afgørende for at ville noget, for at 

kunne sætte sig i andres sted, komme fra a til b, 

se sin vej frem i livet og sit eget bidrag til det lo-

kalsamfund, man lever i. Konferencens tre nøgle-

ord, viden, motivation og forestilling er derfor det 

vi gerne vil styrke en bevidsthed omkring i folke-

skolen og en dialog om i lokalsamfundet. 

Programmet er endeligt på plads d. 24/2. I vil 

løbende blive orienteret om aftenens oplægshol-

dere via TR, facebook m.m. Vi håber at se rigtigt 

mange til dannelseskonferencen – så spred bud-

skabet! 

Konvertering af den understøt-

tende undervisning (§16b) 

Vi har som kreds siden reformen blev indført 

arbejdet for, at skolerne brugte muligheden for at 

konvertere den understøttende undervisning til 

to lærerordninger, således at lærerne har bedre 

mulighed for at lykkedes. Der har været god op-

bakning fra skolebestyrelserne, forvaltning samt 

politikerne til en bedre udnyttelse af ressourcer-

ne og skoledagen.  

Forskningsresultater viser positive tegn på at 

inklusion oftere lykkedes med to lærere i klassen, 

som vi også lokalt kender det fra inklussions klas-

serne på Magleblik. Udover inklusion beskri-

ver§16 b også mulighed for konvertering ved 

trivselsproblemer samt faglige problemer, hvilket 

undersøgelser viser vi har en del udfordringer 

med i Halsnæs. 

I november blev det besluttet at flytte kompeten-

cen til afvigelse af skoledagens længde fra byrå-

det til skolechefen. Det vil helt sikkert gøre det 

mindre bureaukratisk. Vi så dog gerne kompeten-

cen lagt helt ud til den enkelte skoleleder, som 

Undervisningsministeren selv har foreslået.   
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Høringssvar vedrørende kvalitetsrapport for 

skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 

2014/15. 

http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2016 

 Kredsens høringssvar om nedlæggelse af Hals-

næs Heldagsskole. 

http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2016/januar/

hoeringssvar-om-nedlaeggelse-af-halsnaes-

heldagsskole 

Høringssvar vedrørende udskolingslinjer i Hals-

næs 

http://www.dlfkreds38.dk/nyheder/2016/januar/

hoeringssvar-om-udskolingslinjer 

Medlemskursus 

HUSK! Et stort kryds i kalenderen d. 20-21. maj 

2016. 

Sæt kryds i kalenderen til Halsnæskredsens med-

lemskursus d. 20-21. maj 2016 på Frederiksdal.  

Planlægningen er fuld gang, og som tidligere 

nævnt får vi besøg af bl.a. Lars Bo Kaspersen, som 

har skrevet flere artikler og indlæg om offentlig 

ledelse i konkurrencestaten. Lars Bo Kaspersen er 

uddannet sociolog og er professor og institutle-

der i Statskundskab ved Københavns Universitet. 

Gordon Ørsted Madsen, formand for overens-

komstudvalget i Danmarks Lærerforening, vil 

også være på programmet og fortælle nyt fra 

hovedstyrelsen. 

Jeppe Bundsgaard vil også gæste arrangementet.  

Jeppe er professor i it og fagdidaktik med særligt 

henblik på dansk ved Danmarks institut for Pæ-

dagogik og Uddannelse (DPU) ved Århus Universi-

tet. Jeppe Bundsgaard har også skrevet en del 

artikler bl.a. om nationale tests i skolen. 

Han udtaler: "Lærere og elever bruger en masse 

tid og samfundet ganske mange hundrede millio-

ner kroner på at gennemføre nationale tests. Jeg 

synes, vi skulle spare den tid og de penge og i 

stedet støtte lærerne i at udvikle deres undervis-

ning, så eleverne faktisk bliver så dygtige, som de 

kan". 

Vi ses til medlemskursus! 

OK15 

I efteråret afholdt skolerne en række møder om 

de 15 punkter i overenskomstbilaget.  Halsnæs 

Lærerkreds har nu modtaget en samlet oversigt 

med matriklernes besvarelser. 

Der er to områder, hvor det generelle billede er 

overordnet godt.  Det drejer sig om punkterne 

vedr. ”Den fastlagte forberedelsestid kan som 

udgangspunkt ikke anvendes til andre formål”. 

Her svarer alle matrikler, at forberedelsestiden 

kun sjældent bliver inddraget til andre formål, 

hvilket er positivt i kampen for at sikre kvaliteten 

i undervisningen. 

Samtidig er det glædeligt, at det tilstræbes og 

lykkes at skabe sammenhængende blokke af for-

beredelsestid i skemaerne. 

I evalueringen peger lærerne i Halsnæs entydigt 

på to områder, hvor der i høj grad er plads til 

forbedringer.  Det ene er i spørgsmålet: ”Opga-

veoversigterne skal være et udtryk for retfærdig-

hed og skal være udarbejdet efter forståelige, 

gennemskuelige og saglige kriterier”. Hertil sva-

res der overvejende, at ”Opgaveoversigterne er 

præget af tilfældighed, og det er uklart, om de er 

udarbejdet ud fra fastlagte kriterier og opleves 

generelt ikke som retfærdige”   

Det andet springende og iøjefaldende område er 

spørgsmålet omkring drøftelser med lærerne om 
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det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de 

øvrige områder. 

Hertil svarer lærerne i Halsnæs samlet, at ” Den 

generelle oplevelse er, at der ikke har været en 

reel drøftelse af tidsforbruget, og at det kun er 

undervisningsopgaven, der er tidsfastsat.”  

Punkterne er drøftet med bl.a. lederne og kom-

munen. Det er aftalt, at vi løbende vil være i dia-

log og I vil igennem tillidsrepræsentanterne høre 

nærmere herom. 

Vi håber I alle får en god uge 7 

Venlig hilsen  

Gitte og Michael  
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