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Kære medlemmer  

 og jeres familier ønskes alle en glædelig jul og 

et godt nytår! Mange tak for opbakningen i 

forbindelses med diverse arrangementer. Vi 

håber også, at I næste år vil prioritere Halsnæs 

Lærerkreds møder og arrangementer ikke 

mindst generalforsamlingen, de faglige møder 

samt kurset på Frederiksdal.      

Det første halvandet år med skolereformen og 

L409 er gået. Vi har desværre i den forbindelse 

måtte sige farvel til mange kollegaer. Nogle har 

søgt andet job, gået tidligere på pension end 

nødvendigt, og andre er blevet afskediget. Dette 

er ikke kun et Halsnæsfænomen. Der tegner sig 

nu et billede over hele landet af en stigende læ-

rermangel samt fastholdelses og rekrutteringsud-

fordringer i mange kommuner. Dette er selvfølge-

lig tankevækkende, når man på landsplan har 

nedlagt over 7000 stillinger. 

Siden 2008 er vi blevet over 100 lærere færre* til 

at løse den øgede undervisningsmængde samt 

den øgede opgavemængde, der blandt andet er 

kommet i forbindelse med skolereformen samt 

byrådets tidligere beslutninger. Det presser kvali-

teten og arbejdsmiljøet i det daglige arbejde på 

skolerne. Det kan også aflæses i sygefraværsstati-

stikkerne, hvor fraværet er på ca. 8,4 % samlet 

set. Skolerne er alle i top 10 over kommunale 

virksomheder med det højeste sygefravær. Der-

for skal der laves partnerskabsaftaler. Det er godt 

der er fokus på fraværet, men endnu bedre, hvis 

man tager det alvorligt og tager ansvar for at 

reducere i opgavemængden og skabe forudsæt-

ninger for, at lærerne kan lykkedes med under-

visningen.    

*Reelt er vi blevet 130- 140 færre lærere i Hals-

næs Lærerkreds, ca. 30 af stillingerne kan forkla-

res med oprettelsen af Vinderød Privatskole samt 

faldende elevtal. 

En ny rapport fra KORA viser, at 57 % af lærerne 

stadigt er glade for at gå på arbejde. Det skyldes 

dog ikke skolereformen eller L409, men det at 

kunne gøre en forskel for eleverne, som den helt 

afgørende faktor for motivation hos lærerne iføl-

ge rapporten. Det at kunne gøre en forskel for 

eleverne, både fagligt og dannelsesmæssigt, kræ-

ver frihed – frihed i metodevalg samt frihed til at 

kunne prioritere sin arbejdstid. Det kræver også, 

at der er sammenhæng mellem arbejdsopgaver 

og tiden til at løse opgaverne.  

Hvis man stadig er positiv i forhold til reformen 

og L409 kan man jo sige, at ”Rom ikke blev bygget 

på en dag”. Men mon ikke kommunens eget bil-

lede, det med den ”brændende platform”, passer 

bedre på folkeskolens udfordringer, for modsat 

kan man jo sige at ”Rom heller ikke brændte på 

en dag”. En ting er sikkert - noget skal ændres, 

hvis vi ikke skal ende i svenske tilstande.  

Lærerjobbet er verdens vigtigste job. Kundskaber, 

færdigheder og læring kommer med dygtige læ-

rere, der gennem undervisningen tænder gnisten 

i eleverne. Lærere der inspirer, engagerer og ta-

ger sig af eleverne. Så lad os alle hjælpe hinan-

den, med at få italesat over for ledere, forældre 

og politikere, at alt begynder med den dygtige 

lærere og lærernes mulighed for at lykkedes med 

opgaven. 

Møderne på skolerne vedrørende udmøntnin-

gen af initiativerne fra OK15.   

Stort set alle evalueringsmøder om de 15 punkter 

til OK15 er nu afholdt. Sammen med AMR´erne 

gennemgik vi besvarelserne fra de enkelte ma-

trikler. Mange af besvarelserne pegede i samme 

retning, og det fik vi i fællesskab en god drøftelse 

af. Efterfølgende har der været Leder/TR-dag, 

hvor evalueringen var et punkt på dagsordenen. 

Vi var til mødet blevet bedt om at udvælge to 

områder, hvor skolerne dels synes at lykkes og to 

områder med plads til forbedringer. Som lovet på 

evalueringsmøderne, samler hele Danmarks Læ-

rerforening op på møderne, både centralt, på 

kredsen og skolevis. I vil løbende blive informeret 

om, hvor langt vi er i processen med at forbedre 

indsatserne fra OK15.  

I 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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Møde for nye medlemmer. 

For første gang i nogle år, var der faktisk nye 

medlemmer at holde ”Intromøde for nye med-

lemmer” for. Der mødte 9 lærere op til mødet og 

vi fik en god debat omkring løn og arbejdsforhold 

i Halsnæs. Det var ligeledes meget inspiration at 

hente fra de nye medlemmer og deres tidligere 

ansættelser, som vi kan bruge lokalt i arbejdet 

med at forbedre løn og arbejdsvilkår i Halsnæs. 

Steen Sandager tilbage på kontoret. 

Da Helle van Driel har været forbi hospitalet for 

at få ny hofte, har vi i forbindelse med Helles 

sygemelding, kontaktet vores tidligere kasserer 

Steen Sandager og bedt Steen vikariere for Helle. 

Vi er rigtigt glade for, at Steen vil hjælpe til i en 

periode, hvor der er rigtigt travlt på kontoret.   

TR dage  

D. 11-12/11 var tillidsrepræsentanterne samlet i 

Holbæk for at planlægge kredsens fremtidige 

indsatser. Temaerne var bl.a. arbejdstid, opgave-

oversigter og kredsens fremtid. Helt centralt var 

arbejdstid og opgørelser af arbejdstid samt un-

dervisningstillæg både i indeværende skoleår og 

forrige skoleår. Vi aftalte, at alle opgaveoversigter 

og lønsedler skal være gennemgået med lederne 

inden d. 9.december, hvor vi holder næste TR-

møde. D. 8. december afholdes der møde i For-

tolkníngsudvalget med udgangspunkt i undervis-

ningstillæg, manglende udbetalinger samt over-

tid. 

Medlemskursus 

Sæt kryds i kalenderen til Halsnæs Lærerkreds 

medlemskursus d. 20-21. maj 2016 på Hotel Sina-

tur Frederiksdal.  Planlægningen er fuld gang, og 

vi kan allerede nu afsløre at vi får besøg af bl.a. 

Lars Bo Kaspersen, som har skrevet flere bøger, 

artikler og indlæg om offentlig ledelse i konkur-

rencestaten. Senest kronikken ”Konkurrencesta-

ten har skabt en ledelseskrise”. 

http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2890497/

konkurrencestaten-har-skabt-en-ledelseskrise/ 

Lars Bo Kaspersen er uddannet sociolog og er 

professor og institutleder i Statskundskab ved 

Københavns Universitet. 

Det fagpolitiske element står Gordon Ørsted 

Madsen, p.t. formand for overenskomstudvalget i 

Danmarks Lærerforening for, derudover fortæller 

Gordon om nyt fra hovedstyrelsen. 

Vi arbejder på forsat med at finde en oplægshol-

der til det pædagogiske element.   

Valg til Hovedstyrelsen.  

Det lykkedes at få valgt Regitze Flannov (Nord-

sjællands kandidat) ind i Hovedstyrelsen på en 

10. plads. Jeg skal takke, fra Regitze, for de ca. 

1000 personlige stemmer hun fik fra Halsnæs. På 

en 2. og 3. plads over stemmeslugere i Halsnæs 

kom Gordon Ørskov Madsen (formand for Over-

enskomstudvalget) og Morten Kvist Refskov 

(kredsformand i Ballerup).  

Pensionisttur til Nationalmuseet 

Onsdag d. 25. november samledes vi, 18 pensio-

nister i Nationalmuseets aula, for at blive guidet 

rundt i udstillingen ”De hvide busser”. 

Vores guide Anders var rigtig god og han gav os 

både en stærk og følelsesfuld oplevelse, men gav 

os også en hel del oplysninger, som bestemt var 

nye for os, selv for garvede historielærere og dem 

med historie på linje. 

Efter turen med ”De hvide busser”, indtog vi en 

dejlig frokost i caféen, en frokost langt over for-

ventning. 

Tak til alle for 

en god fælles 

oplevelse og  

 

Glædelig jul og godt nytår til alle.  

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2890497/konkurrencestaten-har-skabt-en-ledelseskrise/
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2890497/konkurrencestaten-har-skabt-en-ledelseskrise/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivtpLEwd3JAhXFqnIKHZA5Cr4QjRwIBw&url=http://medicdk.blogspot.com/2015/09/de-hvide-busser-pa-nationalmuseet.html&psig=AFQjCNFzWEnQTKVrFRyXErWBDYLn726wAA&ust=1450256588938892

