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Kære medlemmer af  

Halsnæs Lærerkreds 

Din fagforening har brug for dig! I kender alle 

plakaterne fra forskellige hverve-kampanger. Vi 

har på kredsen ikke fået lavet en hverveplakat, 

men måske skulle vi, for vi har virkelig brug for 

Jer - medlemmer. Vi har som kreds, gennem året 

opfordret jer til at deltage i events og faglig mø-

der - tusinde tak for den fine opbakning.  

Her hen mod skoleårets afslutning har vi ikke 

mindre end 4 tiltag, hvor vi har brug for jeres 

deltagelse og stillingtagen.  

1) Skal jeg deltage i medlemskurset d. 20. og 21. 

maj på Frederiksdal sammen med 25 % af kom-

munens lærere?  

2) Skriv under på Underskriftsindsamlingen mod 

særloven, der udhuler kvaliteten i flygtningebør-

nenes undervisning.  

3) Støt din lokale tillidsrepræsentant, så samar-

bejdet mellem skolematriklens daglige leder og 

medarbejdernes valgte tillidsrepræsentant kan 

bestå.  

4) Kom og deltag i Velfærdsalliancens demon-

stration mod omprioriteringstyveriet den 12. 

maj 2016. I kan nedenfor læse uddybende indlæg 

om tiltagene.  

Vi håber på, at I kan støtte og deltage i alle 4 til-

tag.  

 

 

 

 

 

Heldagsskolens nedlæggelse  

I forbindelse med nedlæggelsen af Halsnæs Hel-

dagsskole og overgangen fra specialskole til 

”normal” skolematrikel under Hundested Skole 

bortfaldt lærernes specialskoletillæg. Kredsen har 

forhandlet løn og vilkår for lærerne på Heldags-

skolen, og det lykkedes at forhindre en voldsom 

lønnedgang. Lærerne, der forbliver ansat på ma-

triklen, modtager nu et personligt tillæg på 

25.000 kr. mod 26.000 kr. tidligere. Det er både 

lærere på Heldagsskolen og kredsen godt tilfred-

se med. Der er dog endnu ikke lavet en forhånds-

aftale for de særlige arbejdsopgaver der er for-

bundet med arbejdet omkring børn med særlige 

behov, og det er en kæmpe udfordring, når der 

fremadrettet skal rekrutteres medarbejdere til 

arbejde på matriklen. Det blev kun til en enkelt 

overflytning på lærersiden, hvor ledelsen i valg af 

medarbejder, der blev indstillet til overflytning, 

tog udgangspunkt i Arresø Skoles behov.   

Hvordan den inkluderende dagbehandling, der 

bliver oprettet på Ølsted og Hundested skole 

kommer til at fungere bliver interessant at følge i 

fremtiden. Ligeledes vil der sikkert også blive 

brug for mere end de 50 pladser på Heldagssko-

len, der politisk er besluttet, at kommunen skal 

have. Allerede nu ser der ud til at være venteliste 

til ” Halsnæs Heldagsskolen ”. 

 

Nye aftaler om fællesforståelse, flek-

sibel arbejdstid samt administrations-

grundlag. 

I næste uge bliver skolelederne og tillidsrepræ-

sentanterne sammen orienteret om aftalerne. 

Herefter er det meningen, at leder og TR sammen 

orienterer lærerne på skolerne.  

De centrale elementer i aftalerne er en fortsæt-

telse af det gode samarbejde mellem Halsnæs 

Kommune og Halsnæs Lærerkreds samt øget 
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fokus på at skabe god social kapital på skolerne i 

Halsnæs – til gavn for både elever og lærere.  

Fokus skærpes på kerneopgaven som er under-

visningen. Der afsættes minimum 400 timer til 

forberedelse af undervisningen, hvoraf op til 100 

timer kan bruges til fællesforberedelse af under-

visningen.  Arbejdstiden placeres på de 200 elev-

skoledage samt 80 timer på 10 dage hvoraf de 5 

dage eller 40 timer ligger i uge 31. Hovedarbejds-

tiden er stadig mellem kl. 7-17 og kun i særlige 

tilfælde placeres anderledes efter aftale med 

medarbejderne. Der er aftalt mulighed for at 

tiltræde aftale om fleksibel arbejdstid med et 

minimum af fixtiden på 30 timer ugentligt.  

Håber I tager godt imod aftalen, og ser det som 

en forbedring af vilkårene for at løse skolens op-

gave. Vi har i forhandlingerne oplevet en stor vilje 

fra kommunens side til, inden for den økonomi-

ske ramme, at finde løsninger, der forbedre ar-

bejdsforholdene og mulighederne for at undervi-

se. 

Der er stadig lang vej, før der igen er sammen-

hæng mellem opgaverne og tiden til at løse dem. 

Det er en dagsorden hele foreningen dagligt ar-

bejder på at løse, men løsningen skal findes cen-

tralt og kan ikke løftes lokalt. Her mangler kom-

munerne mellem 3-6 milliarder kroner.  

 

Velfærdsalliancen og demonstration 

den 12. maj i Frederiksværk  

 

 

 

 

 

 

Tyveri er hvad flere kalder Regeringens ompriori-

teringsbidrag. Lokalt betyder omprioriteringsty-

veriet ca. 210 kommunale stillingsnedlæggelser 

over en årrække. Derfor deltager Halsnæs Lærer-

kreds også i koordineringen og planlægningen af 

demonstrationen mod omprioriteringsbidraget 

den 12. maj 2016. Vi vil opfordre alle til at kom-

me og støtte op om demonstrationen, der starter 

16.30 fra Gjethuset og går mod krudtværksområ-

det ved siden af Rådhuset. Der vil på Krudtværks-

området blive holdt taler samt være forskellige 

events fra ca. kl. 17.00.  

 

 

Opsigelse af medarbejderrepræsen-

tantvilkårene og fjernelse af Tillidsre-

præsentanter på skoleafdelingerne. 

Halsnæs Kommune har via chef for børn, unge og 

læring Henrik Reumert skrifteligt meddelt, at man 

opsiger aftalen om medarbejderrepræsentantvil-

kår indgået med Halsnæs Lærerkreds. Det synes 

Kredsstyrelsen er en rigtig dårlig ide, samt et slag 

mod det gode og pragmatiske samarbejde, der 

siden lockouten har eksisteret mellem Halsnæs 

Kommune og Halsnæs Lærerkreds.  

Det har længe været KL´s agenda at forringe 

medarbejdernes mulighed for at organisere sig 

via tillidsrepræsentanter og medarbejderrepræ-

sentanter. Det er sørgeligt, at Halsnæs Kommune 

nu er hoppet med på den konfrontationsdagsor-

den, og ikke længere kan se værdien i tæt lokalt  
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samarbejde mellem skolens daglige leder og 

medarbejdernes valgte tillidsrepræsentant.  

Dette på trods af, at der både i den centrale og 

”ny indgåede lokale” MED aftale, opfordres til 

valg af flere tillidsrepræsentanter ved flere ma-

trikler. I den lokale MED aftale står der i § 9 stk.2 

”Hvis medarbejdere og virksomhedsledelsen er 

enige herom, kan der vælges flere end 1 tillids-

repræsentant pr. overenskomstgrupper pr. virk-

somhed”.  Og videre i bemærkningerne ”Parter-

ne er enige om, at ledelsen og medarbejderne 

ved sammenlagte virksomheder på flere matrik-

ler særligt overvejer denne mulighed”. Det er 

derfor ikke særligt tillidsskabende, som aftalepart 

at erfare, at modparten ser stort på dele af de 

netop indgåede aftaler.  

Min opfordring vil derfor være, følg vores lokale 

MED-aftale og bliv enige med virksomhedsledel-

sen om at vælge en tillidsrepræsentant pr. matri-

kel.  

 

Kampagne: Alle børn har ret til un-

dervisning i folkeskolen – også flygt-

ningebørn 

Danmarks Lærerforening har sammen med en 

række organisationer startet en kampagne og en  

underskriftsindsamling for at protestere mod en 

ny særlov, der vil udhule kvaliteten i flygtninge-

børnenes undervisning.  

- Alle børn har ret til undervisning i Folkeskolen. 

Regeringen vil udhule kvaliteten af flygtningebør-

nenes undervisning i et ”særligt tilbud” uden for 

folkeskolen. Det skal vi ikke acceptere. Flygtnin-

gebørnene skal blive en del af folkeskolens fæl-

lesskab så hurtigt som muligt. De skal lære dansk 

og udvikle deres faglige kompetencer på lige fod 

med danske børn. Det er en god investering både 

for det enkelte barn og for samfundet. Derfor  

 

opfordrer vi Folketingets politikere til at stemme 

nej til regeringens nye særlov, der vil betyde, at  

flygtningebørn risikerer at få dårligere undervis-

ning i et ”særligt tilbud” udenfor folkeskolen. Det 

skal vi ikke acceptere. 

Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Lærer-

forening, Skolelederforeningen, DUI-LEG og VIR-

KE, BUPL, Dansk Psykolog Forening og Uddannel-

sesforbundet, som i går kørte en annoncekam-

pagne i flere landsdækkende dagblade. Målet er 

at få bremset et nyt lovforslag som betyder, at 

flygtningebørn risikerer at få et dårligere under-

visningstilbud – uden for folkeskolen – end resten 

af landets børn. 

Lovforslaget bliver fremsat i dag onsdag, så der-

for har organisationerne indrykket annoncer og 

startet en underskriftindsamling for at få politi-

kerne til at tænke sig om en ekstra gang før før-

stebehandlingen af lovforslaget i næste uge. 

Læs også: Fagbladet Folkeskolen: Underskrifts-

indsamling mod lovforslag om flygtningebørn. 

Flere end 1.000 danskere har allerede skrevet 

under. Du kan vise din opbakning ved at skrive 

under på underskriftsindsamlingen - Alle børn har 

ret til undervisning i folkeskolen 

Læs mere om Danmarks Lærerforenings arbejde 

for at sikre god undervisning til flygtningebørn på 

dette tema-site på dlf.org. 
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Lærerkalender 2016-17 

Er nu ankommet og vil blive delt ud på skolerne 

meget snart af tillidsrepræsentanterne. Såfremt 

du ikke ønsker lærerkalenderen afleverer du den 

blot tilbage til din tillidsrepræsentant. Den er i høj 

kurs!  

 

 

Mod OK 18 

I april var Michael og Gitte til konferencen ” Det 

politiske (fortsatte) arbejde mod OK18”  Bag-

grunden for konferencen var at dele lokale erfa-

ringer og lytte til hovedstyrelsens tanker om det 

videre arbejde.  Konferencen var således indle-

dende drøftelser af, hvilke emner/elementer der 

kunne tænkes at være væsentlige at medtage i 

forberedelsen af forhandling om arbejdstid ved 

OK18. Det var nogle spændende dage, som var 

præget af gode debatter og indlæg fra landets 

kredse. De mange indslag bliver efterfølgende 

behandlet i hovedstyrelsen og vil senere være 

med til  – sammen med andre foreningsinitiati-

ver, der skal stille os bedst muligt – at danne bag-

grund for en kongresbehandling af emnet ar-

bejdstid i 2017. 
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