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Kære medlemmer af Halsnæs Lærerkreds 

Mange havde håbet, at opstarten på dette sko-

leår havde været anderledes. Der var gode tegn i 

foråret - en forenklet og administrativ nemmere 

aftale om fix/flex samt en pulje på 400 timer til 

forberedelse skabte lys i mørket.  

Desværre er tilbagemeldingerne fra skolerne gan-

ske entydige. Endnu en kaotisk start på et nyt 

skoleår. Manglende undervisningsmateriale fra 

skolestart, generelt dårlig planlægning af skole-

året, manglende rengøring af undervisningsloka-

ler, lærere der vasker vinduer, biblioteker uden 

bemanding, manglende opfølgning på sager og 

generelt dårlig kommunikation. Som en lærer 

sagde på et af de faglige klubmøder ”Jeg har al-

drig nogen sinde oplevet noget så kaotisk, der er 

simpelthen ikke styr på en skid”. Det er simpelt-

hen ikke godt nok! 

Ledelsen har selvfølgelig ansvaret, men hvis vi 

skal være ærlige, er det skoleområdets økonomi, 

der endnu engang spænder ben for intentionerne 

om at skabe den gode folkeskole i Halsnæs.  Og 

her må ansvaret placeres hos politikerne, der via 

manglende vilje til at prioritere skolerne, er de 

skyldige.  

 

Arbejdsmiljø under pres  

I Frederiksborg Amtsavis (FAA) har der d. 30. +31. 

august været bragt artikler om skolernes arbejds-

miljø. Avisen har bedt om aktindsigt i Arbejdstil-

synets rapporter. I første omgang handlede det 

om Arresø Skoles påbud om vold og trusler, og 

dernæst blev det udvidet til også at omhandle 

Frederiksværk Skole og Hundested Skole - Hel-
dagsskolen. 

D. 30. august skrev avisen således: 

” - Vold og trusler er en af de kategorier, der er 

mest fremtrædende blandt påbud til folkeskoler 

omkring psykisk arbejdsmiljø, og vi ser med stor 

alvor på det. De ansatte skal kunne gå sikkert og 

sundt på arbejde, siger tilsynschef i Arbejdstilsy-

net Karsten Refsgaard og understreger at dette 

da også er tilfældet på langt de fleste skoler.” 

Allerede dagen efter kunne man læse, at det 
langt fra kun handler om Arresø skole: 

 

”Arresø Skole Magleblik er ikke alene om at få på-

bud fra Arbejdstilsynet om at forebygge risikoen 

for vold og trusler om vold i arbejdet, som det 

blev beskrevet i gårsdagens avis. Således fik Fre-

deriksværk Skole et tilsvarende påbud om det 

psykiske arbejdsmiljø i 2014. 

Fredag d. 23/9 var Halsnæs Kommune så igen på 

forsiden af Frederiksborg Amts Avis denne gang 

handlede det om arbejdsmiljøet på Heldagssko-

len under Hundested Skole. 

»Jeg slår dine børn ihjel«. »Flyt dig eller jeg smad-

rer dig«. »Spark hende over knæet for hun har 

dårligt knæ«. »Fed luder«. »Du er et stort røv-

hul«.  

Eksempler på hvad de ansatte på Heldagsskolen i 

Hundested må høre på fra eleverne. Det fremgår 
af en høringsrapport fra Arbejdstilsynet  

Og så havde FAA tilmed valgt at skåne læserne 

for endnu grovere citater fra rapporten, som Ar-

bejdstilsynet har sendt til Halsnæs Kommune ef-
ter besøg på skolen. 

Der er ingen tvivl om, at vi har udfordringer med 

arbejdsmiljøet på skolerne i Halsnæs Kommune. 

Siden 2014 har alle tre skoler fået eller haft udsigt 
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til påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet (Hel-

dagsskolen afventer påbuddet), det er 100 % af 

skolerne i Kommunen, og kan vel kun placere os 
helt i top hvad angår et udfordret arbejdsmiljø.  

Man kan håbe, at man læser forkert og hører for-

kert, når kommunens repræsentanter udtaler, at 

man i andre kommuner også får påbud og det, da 

er helt normalt med vejledninger og påbud fra ar-

bejdstilsynet. Det er en helt uacceptabel måde, at 

tale problemer ned på, og samtidig sender det 

uheldige signaler til medarbejderne der til dagligt 

kæmper med arbejdsmiljøproblemerne. Syltnin-

gen af påbuddet på Arresø Skole, hvor der ikke 

skete noget i tæt på et halvt år, er ikke tilfredsstil-

lende. Vi vil i forbindelse med det evt. kommende 

påbud på Hundested Skole - Heldagsskolen følge 

arbejdet med påbuddet. Vi skal simpelthen ikke 

finde os i at gå på kompromis med arbejdsmil-
jøet.  

 

Gitte Mostel fratræder på kredsen og som 

tillidsrepræsentant 

Jeg har taget en beslutning om at fratræde mine 

hverv som næstformand i Halsnæs Lærerkreds og 

som tillidsrepræsentant på Frederiksværk Skole. 

Det er nærliggende at tænke det hænger sam-

men med, at jeg som forælder er med i initiativ-

gruppen om en privatskole i Hundested. For mig 

handler det som udgangspunkt om, at jeg ikke 

oplever at kunne nå at løse mine opgaver tilfreds-

stillende som næstformand, tillidsrepræsentant 

for Enghaven og Melby, samarbejdet med flere 

ledelser, pædagogisk ansvarlig i kredsarbejdet, 

klasselærer, teammakker og dansklærer og alt 

det andet arbejde på skolen. Når jeg har valgt at 

være en del af Skolen ved Havet som forælder, så 

hænger det tæt sammen med mine værdier om 

det skoleliv, jeg brænder for. Folkeskolen er - og 
vil altid være - hjerteblod for mig.  

 

Velfærdsalliancen og demonstration den 15. 

september kl. 17.30 fra Gjethuset i Frede-

riksværk til Krudtværket.  

Rigtigt mange af Danmarks Lærerforening - Hals-
næs Lærerkredsens medlemmer havde fundet 
vej til demonstrationen i Frederiksværk. At så 
mange havde valgt at prioritere fælleskabet med 
de andre organisationer og foreninger bag Vel-
færdsalliancen viser, at dagsorden er yderst ak-
tuel i vores hverdag. To af de vigtige dagsordener, 
Velfærdsalliancen forsøger at fremhæve, er: 

1) Et opgør med løgnen om, de gentagne ef-
fektiviseringer som omkostningsløse for 
kvaliteten i velfærden. 

2) En centralisering og fratagelse af det 
kommunale selvstyres mulighed for at 
prioritere. 

 

 

Selv om vi ikke altid er enige i prioriteringerne på 

skoleområdet, er det dog vigtigt, at det kommu-

nale selvstyre reelt har et prioriteringsansvar, 
hvis vi forsat skal have et lokalt demokrati. 
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Udover optog gennem Frederiksværk fra Gjethu-

set til Krudtværket, var der et stærkt program af 

talere: Medlemmer af Folketinget Jakob Sølvhøj 

og Trine Torp samt HK Kommunal formand Bodil 

Otto, Danmarks Lærerforenings næstformand, 

Dorte Lange, og Mette Aagaard Larsen - BUPL 

talte for de ca. 250 deltagere i demonstrationen. 

Vi havde selvfølgelig gerne set endnu flere delta-

gere, men sammenlignet med demonstrationer i 

andre kommuner, havde vi et rigtigt flot arrange-
ment.   

Besøg: 

https://www.facebook.com/Danmarks-Lærerfor-

ening-Halsnæs-Lærerkreds-

150740698281882/?fref=ts 

eller  

https://www.facebook.com/vaelfaerdihalsnaes/ 

for billeder, videoer og nyheder om demonstrati-

onen og arbejdet for bedre velfærd. 

 

Ekstraordinær Generalforsamling 

Onsdag d. 21/9 kl. 16.30 afholdt Kredsstyrelsen 

ekstraordinær generalforsamling. På dagsorden 

var vedtægtsændringer af § 9 og § 10. Ændrin-

gerne betød at næstformandshvervet blev skre-

vet ud af kredsens vedtægter. Det blev foreslået, 

da vi jo arbejder hen mod en evt. sammenlæg-
ning med Gribskov Lærerkreds.  

Frem mod en evt. sammenlægning, vælger vi at 

løse kredskontorets opgaver ved, at opnormere 

Helle van Driels tid på kontoret, opnormere ar-

bejdet omkring arbejdsmiljø via Kredsens Ar-

bejdsmiljøansvarlige, Lene Schmidt Pedersen, 

samt gøre brug af vores tidligere kassérer og 

sagsbehandler Steen Sandager. Jeg er rigtig glad 

for, at de alle tre har sagt ja til at hjælpe med til 

at løfte Kredsens arbejdsopgaver. Vedtægtsæn-
dringerne blev enstemmigt vedtaget.   

Kredsformanden sagde pænt farvel til Gitte Mo-

stel, som blev rigtig glad for den buket blomster, 
som hun fik overrakt. 

Borgmesterens forslag til kommunens bud-
get 2017-2020. 

Ingenting - absolut ingenting er der i Borgmeste-

rens forslag til kommunens budget 2017-2020, 

der vil hjælpe folkeskolerne i Halsnæs med de 

kæmpe udfordringer skoleområdet har. Derimod 

er der en masse forslag, der vil modarbejde kom-

munens egen brændende platform omkring ud-

dannelse.  

F. eks. Spares der tæt på 2 millioner ved at veksle 

lærernes andel af den understøttende undervis-

ning og give andelen til personalet fra SFO. Det 

betyder hvert år, at over 4000 understøttende 

undervisningstimer ikke længere læses med læ-

rerfaglighed. Hvordan det skal øge kvaliteten i 

skolen med en sådan besparelse – ja det kræver 

nok en Master i New Public Bullshit, for at slippe 
afsted med den argumentation.     

  

Der er også lagt op til, at spare ca. 1 million kr. på 

10. klasserne i UKC, dvs. 2 lærerstillinger. Det er 

en alternativ måde ”at udvikle” et ellers velfunge-

rende 10 kl. tilbud på, som har en succesrate på 

100 %, når det gælder om at få de unge videre i 
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ungdomsuddannelserne andre uddannelsestil-

bud. 

 

Læs også artiklen: 

http://sn.dk/Halsnaes/Sparekniv-kan-ramme-Ti-
eren/artikel/599694 

Jeg håber virkeligt at forhandlingerne om budget-

tet på skoleområdet ender et andet sted, end der 
er lagt op til i Borgmesterens 1. forslag.  

På kredsens hjemmeside kan I læse kredsens hø-

ringssvar til Borgmesterens forslag. 

 http://www.dlfkreds38.dk/ 

 

Løn 

Den 1. oktober stiger lønnen med 0,86 %. Det er 

ca. 300 kr. for en gennemsnitslærer. Den nye løn-

folder kan ses på kredsens hjemmeside (ovenstå-
ende link). 

I ugerne 44-45-46 vil der blive tilbudt løntjek ude 

på skolerne. I vil høre nærmere. 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at tjekke sin lønseddel med jævne 

mellemrum. I de seneste måneder er der fundet 

fejl i uv-tillæg til lærere med undervisning over 

750 timer, lønindplacering af ikke læreruddan-

nede lærere med relevant uddannelse samt 

manglende tillæg, hvis lærere har undervisning i 

dansk som andet sprog. 

Arbejdstid 

I forbindelse med vores arbejdstid og tid til forbe-

redelse så har vi i Kredsen lavet nogle beregnin-

ger på nogle opgaveoversigter. Det kan i flere til-

fælde være svært at se, om der er tid nok til for-

beredelse. 

For en fuldtidsansat lærer vil der indgå følgende 

i opgaveoversigten: 

Netto arbejdstid 1680 timer 
Individuel forberedelse +  
Fagfaglig forberedelse)   400 timer 
Undervisningsopgaven 
(gennemsnit)   772,5 timer 
Frokost ca. 2,5 t/uge     100 timer 
 
Samt: 
Skole - hjemsamarbejde  
Uddannelse/kurser 
Andre opgaver (klasselærer, tilsyn, lærermøder, 
andre møder, tilsyn pauser) 
Teammøder, afsnitsmøder 
Ekskursioner 
Udvalg, tillidshverv, koordinatorer, vejledere 
Transport mellem matrikler, uddannelse (tid og 
udgifter) 
 

Ja, så kan man begynde at tælle sammen og se, 
om det overhovedet hænger sammen? 

 

 

 

Læserbrev 

Til jer der ikke fik læst formandens læserbrev i 
Halsnæs Avis i august, så kan I læse det her:  
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Har vi råd til, at elevernes undervisning bliver 

dårligere? 

Gennem sommeren har folkeskolen lokalt og na-

tionalt været på dagsordenen. Det er rigtigt godt, 

for folkeskolen er en af de vigtigste grundpiller i 

det danske samfund, og bør derfor også være 

genstand for konstant interesse og debat fra alle 

skolens aktører. Ifølge mange politikere går det 

godt, og muligheden for at tale folkeskolen op bli-

ver sjældent forsømt. Det er også nemt at tale 

skolen op, for dagligt tager lærerne et professio-

nelt ansvar for, efter bedste evne, inden for de 

rammer de har, at planlægge, gennemføre og 

evaluere spændende varierede undervisningsfor-

løb på alle folkeskolerne i Halsnæs.    

Det kan selvfølgelig gøres bedre, hvis rammerne 

for elevernes undervisning bliver bedre. Den en-

kelte faktor, ifølge forskning, der har størst indfly-

delse på elevernes læring, er lærerne og lærerens 

mulighed for at lykkes med undervisningen. Det 

er blandt andet noget af det en helt ny rapport 

fra DPU, Aarhus Universitet, dokumenterer.  

Muligheden for at lykkes med undervisningen er 

de seneste år lokalt blevet væsentligt forringet. 

Gennemførelsen af den ændrede skolestruktur i 

Halsnæs, august 2011, forud for folkeskolerefor-

men, gav os storskoler med manglende ejerskab, 

megaklasser med høje klassekvotienter og gen-

tagne klassemaksimeringer samt væsentligt dårli-

gere og ugennemsigtig økonomi.  

I forbindelse med indførelsen af folkeskolerefor-

men fik lærerne i Halsnæs kommune en øget un-

dervisningsmængde samt en øget mængde øvrige 

opgaver. Samtidigt blev der sparet 15 millioner på 

lærerstillinger og SFO personale. I alt er der for-

svundet ca. 125 lærerstillinger fra skolevæsenet i 

Halsnæs, over en årrække. Det er en rigtig elen-

dig prioritering, hvis man virkelig mener, at vi i 

fremtidens samfund skal leve af og have den 

bedst uddannede generation nogensinde.  

Hvis ikke snart man politisk får øjnene op, og er-

kender, at der er brug for investeringer i folkesko-

lens kerneopgave - undervisningen. Frem for en 

naiv tro på en evig ”effektiviserings/spare” dags-

orden. Ja, så skaber man for alvor en brændende 

platform, der over tid vil få folkeskolen, som vi 
alle er så stolte af og glade for, til at brænde op. 

Ønsker man som borger at udtrykke sin utilfreds-

hed med rammerne for den lokale skole, må man 

også rette blikket mod Christiansborg. Skiftende 

regeringers fastsatte reform- og effektiviserings-

dagsorden har reelt kun bidraget til væsentlige 

serviceforringelser. Det lykkedes at komme af 

med det forhadte omprioriteringsbidrag, til gen-

gæld arvede man effektiviseringsbidraget, der år-

ligt koster den kommunale velfærd og kommu-

nale selvstyre en ½ mia. Derfor er vi lige vidt, og 

alt tyder på, at skolerne og elevernes undervis-
ning kommer til at betale en høj pris.    

Hvis vi virkelig ønsker at værne om folkeskolen og 

velfærden i Halsnæs, så mød op til Velfærdsalli-

ancens demonstration d. 15. september kl. 17.30 
ved Gjethuset. 

Michael Bie Andersen 

Kredsformand  

Halsnæs Lærerkreds 
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