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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

I og jeres familier ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår!  

Igen i år vil vi fra kredsen gerne takke for opbakningen i forbindelse med de mange arrangementer, der er 

afholdt. For en forening er nemlig ingenting uden aktive medlemmer.  

Det har været fantastisk med den store deltagelse til de events og tiltag, Halsnæs Lærerkreds har afholdt 

alene eller sammen med andre organisationer. Ja, lige fra de faglige klubber på skolerne til de større events 

”Hvad skal vi med skolen?”, generalforsamlingen, demonstrationerne under sloganet ”Virkelighedens Vel-

færd” i maj og september samt medlemskurset på Frederiksdal, hvor tæt på en tredjedel af de aktive med-

lemmer deltog. Pensionisternes aktiviteter er også steget, og det er dejligt at læse i ”Værkstedet” om de 

mange udflugter, der er blevet afholdt i løbet af året.      

Jeg tror, det kommende år bliver mindst ligeså aktivt for foreningen og kredsen, som det år, vi er ved at 

afslutte. Senere kan I læse invitationen til næste arrangement i forbindelse med ”Hvad skal vi med sko-

len?”, der afholdes d. 26/1 2017. Landspolitisk er der kommet ny undervisningsminister, som har tænkt sig 

at lytte til lærerne. På facebook skrev den nye undervisningsminister Merete Riisager d. 4. december:  

”Meget tyder på, at for mange lærere oplever, at de ikke i høj nok 

grad, kan fokusere på deres kerneopgave. Det går ud over arbejdsglæ-

den. Årsagerne er formentlig mange, ligesom hverdagen på den enkel-

te skole og i den enkelte kommune kan være meget forskellig. Jeg 

læser rapporter og grafer og taler med organisationer. Men jeg vil 

også gerne høre din udlægning, hvis du er lærer. Hvilke opgaver bidra-

ger med mindst værdi i din hverdag?”.  

Opslaget fik over tusinde ”likes” masser af kommentarer og debattråde og 540 delinger – I kan læse og 

kommentere på https://www.facebook.com/merete.riisager/  

Lokalt i Halsnæs er det et godt politisk tiltag, der er sat i værk omkring ”Dialog om folkeskolen i Halsnæs”. 

På kick-off mødet, som Borgmesteren indledte, er der inviteret til bred inddragelse, og målet er at skabe 

bred opbakning til skolerne i Halsnæs. Et af debat spørgsmålene til mødet var – Hvis der tilføres 3 millioner 

til skolevæsenet, hvad skal de så bruges til? Skolebestyrelsernes svar på spørgsmålet var, at de 3 millioner 

måtte være til hver skole.   

Der er også ved, at brede sig en erkendelse af, at skolernes økonomi ikke rummer råderum nok. I et brev til 

lærere og ledere fra den 23/11 skriver Henrik Reumert (skolechef):  

 ”En anden væsentlig udfordring er skolernes økonomiske råderum, der i praksis nogle gange 

gør det vanskeligt for skoleledelsen at prioritere optimalt og understøtte lokal udvikling gennem 

indsatser, der vokser nedefra.” 

 

Det er selvfølgelig ting i dagligdagen, der kan koordineres bedre og indsatser der kan sættes i bero, men lad 

os være ærlige. Skolerne kommer ikke til at fungere, hvis ikke der kanaliseres flere midler ud på gulvet. Den 

lette løsning vil selvfølgelig være at tilføre ekstra midler, men der kan også findes midler ved omprioriterin-
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ger på området eller områderne i kommunen i mellem. Det bliver spændende, at følge processen fremad-

rettet.  

 

Udover arrangementet d. 26/1 2017 ”Hvad skal vi med skolen?” vil jeg gerne også opfordre til, at I næste år 

også prioriterer at deltage i generalforsamlingen d. 17/3-17 kl. 17.00 på Magleblik.  

 

Med venlig hilsen Michael Bie-Andersen 

 

 

 

 

 

 

Info til Halsnæs og Gribskov Lærerforeninger 

Halsnæs Lærerkreds – Kreds 38 og Gribskov Lærerkreds – Kreds 34 

Orientering om drøftelser om sammenlægning af Kreds 38 og Kreds 34 - Halsnæs Lærerkreds og Gribskov 

Lærerkreds 

Kære medlemmer i Halsnæs og Gribskov Lærerkreds!     

Vi skriver til alle medlemmer i begge kredse for at orientere om det arbejde med afsøgning af muligheder 

for sammenlægning af kredsene, som generalforsamlingerne i de to kredse har givet tilladelse til. I Halsnæs 

er denne tilladelse givet på generalforsamlingen i marts 2016, og i Gribskov er den givet på generalforsam-

lingen i marts 2014. 

Torsdag d. 17. november 2016 var begge kredsstyrelser samlet til en arbejdsdag om en mulig sammenlæg-

ning. En arbejdsdag, hvor vi drøftede de nuværende udfordringer, som vi står over for som kredse. Vi drøf-

tede også de muligheder, som en sammenlægning vil give os. 

Begge kredse har en betydelig udfordring med økonomien i forhold til at kunne levere et optimalt service-
niveau over for medlemmerne.  
 
Det faldende medlemstal som konsekvens af faldende børnetal på folkeskolerne i begge kommuner, og 
kommunale besparelser på skoleområdet, gør det stadig sværere at leve op til det serviceniveau, som ho-
vedforeningen forventer løftet i kredsene, f.eks. at have 25 timers åbningstid om ugen.  
 
I 2010 havde Gribskov Lærerkreds 360 aktive medlemmer og i skoleåret 2016/17 er der 285 aktive med-
lemmer. Halsnæs Lærerkreds er gået fra ca. 400 aktive medlemmer til i skoleåret 2016/17 at være 267 akti-
ve medlemmer.  
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Over de sidste år har begge kredse været nødsaget til at gennemføre en række besparelser for at få det 
årlige budget til at hænge sammen, og kigger vi frem tyder intet på, at børnetallet vil stige markant i de to 
kommuner samtidig med, at søgningen til privatskolerne ser ud til at være stigende. 
 
Derfor er vi nødt til at have disse drøftelser i løbet af efteråret og vinteren. På mødet, her i november 2016 
mellem de to kredsstyrelser, deltog konsulent Steen Dam fra Hovedforeningen. Kredsene har fået lovning 
på, at Steen Dam er koblet til de to kredse som konsulent, så længe vi har en proces kørende om sammen-
lægning. 
 
En sammenlægning af Kreds 34 og Kreds 38 til én kreds vil betyde, at vi i begge områder bedre kan levere et 
tidssvarende serviceniveau over for alle medlemmer, idet en sammenlægning vil frigøre resurser (penge) til 
den daglige drift. Det vil f.eks. muliggøre øget frikøb af såvel kredsformand som næstformand samt en 
sagsbehandler og kredskasserer.   
 
Det vil også blive muligt at højne det fagpolitiske arbejde i begge kredse samtidig med, at det vil give en 
solid basis for at lave forskellige medlemsaktiviteter, f.eks. årlige medlemskurser og lignende. 
 
Et tilbagevendende dilemma ved en sammenlægning er selvfølgelig en ny storkreds synlighed, i daglig tale 
kaldt for nærhedsprincippet.  
 
Fysisk vil der være ét kredskontor. Hvad angår tillidsrepræsentanter, vil der fortsat være tillidsrepræsentan-
ter på alle skolerne. Tillidsrepræsentanterne er vigtige i forhold til at være tæt på medlemmerne og synlige 
på skolerne. Sådan er det nu, og sådan vil det også være ved en sammenlægning, men mulighederne for at 
støtte tillidsrepræsentanterne i deres hverv på skolerne vil klart forbedres.  
 
På mødet d. 17. november drøftede vi mange forhold omkring kredsene og deres videre eksistens, og man-
ge spørgsmål er fortsat ubesvaret. Dertil skal også lægges de følelsesmæssige holdninger til to kredse med 
hver deres historie. Dette er også vigtigt at tale om i forhold til evt. at skulle ”flytte sammen”.  
 
De to kredsstyrelser mødes igen i februar 2017. Derudover vil der blive lavet et debatoplæg til møder i de 
faglige klubber på skolerne, som tillidsrepræsentanterne kan tage på møderne i løbet af vinteren. 
 
Efter kredsstyrelsernes fællesmøde i februar kommer der endnu en fælles orientering om arbejdet til alle 
medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På kredsgeneralforsamlingerne her i foråret i 2017 skal der laves en principbeslutning om en evt. sammen-
lægning. Dette skal ske i hver kreds på den ordinære generalforsamling, som begge kredse afholder d. 17. 
marts 2017.  
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En sammenlægning kan tidligst blive en realitet fra 1. april 2018. 
 
Skulle denne orientering give anledning til spørgsmål eller andet, er man velkommen til at ringe eller skrive 
til os. Man kan selvfølgelig også drøfte tankerne om en sammenlægning eller ej med sin tillidsrepræsentant 
på skolerne. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Michael Bie Andersen  Allan Nielsen  Mikael Husted Nielsen 
Kredsformand   Kredsformand Næstformand 
Halsnæs Lærerkreds  Gribskov Lærerkreds Gribskov Lærerkreds 
miba@dlf.org  alni@dlf.org  mihusto@hotmail.com 
47 72 43 30   22 76 72 55  26 24 68 29 
 
 

 

 

 

 

 

Retssag om ophavsret og deling af læringsforløb.  

På kongressen besluttede foreningen at anlægge sag mod KL om ophavsret og læringsforløb. Uenigheden 

drejer sig om, at DLF er af den opfattelse, at kommuner ikke kan kræve, at lærere deler læringsforløb digi-

talt med hinanden. I KL`s nyhedsbrev til skolelederne vejleder KL skolelederne til, at i det omfang, der ikke 

tidligere har fundet deling af læringsforløb sted, at kommunerne respekterer, hvis lærerne ikke ønsker at 

medvirke til deling af læringsforløb, som de har udviklet.  

Uenighed om TR struktur i Halsnæs. 

Halsnæs Kommune og Halsnæs Lærerkreds havde første evaluering i november af Halsnæs Kommunes 

beslutning om, at der kun skulle være én TR på hver skole. Desværre er vi ikke kommet nærmere hinanden, 

hvad angår TR strukturen, det er vi selvfølgelig rigtigt skuffede over. Allerede nu tegner der sig et billede af 

en struktur som ikke fungerer.   

På mødet blev blandt andet fremført følgende synspunkter fra kredsens side: 

 Lærere er frustrerede over ikke at have en lokal TR og en TR, der kender til de lokale forhold på sko-

leafdelingen.  

http://www.dlf.org/
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 Der er et klart ønske om at have en TR på egen matrikel. Det gør det svært at koordinere med over-

lappende møder på skolens matrikler.  

 Information om vold og trusler til TR er aftalt, men der leves ikke altid op til aftale.  

 Tilgængelighed fra lærer til TR og modsat er udfordret.  

 I den centrale rammeaftale og vores lokale MED-aftale rejses der fra parternes side særligt op-

mærksom på virksomheder på flere matrikler, og at der er mulighed for at have en TR på hver ma-

trikel. 

Det betyder at uenigheden forsætter og Forhanlingsfælleskabet (tidl. KTO) og KL skal mødes om sagen. I 

kredsen er vi selvfølgelig glade for, at DLF, LC og Forhandlingsfælleskabet indbringer sagen for KL. Men al-

lerhelst havde vi set, at vi kunne have løst uenigheden lokalt.    

 

Kredskontorets åbningstider: 

Det er dejligt, at så mange medlemmer ringer og kommer forbi kontoret på Jernbanegade. Vores åbningsti-

der på hjemmesiden, er i denne periode og frem vejledende. Vi ved, at nogen af og til går forgæves, det kan 

undgås, hvis man giver kontoret et ring inden. 

 

Løntjek  

Der har i de seneste uger været afholdt møder på matriklerne, hvor lønnen blev gennemgået, så man frem-

over måske har bedre mulighed for at tjekke sin lønseddel, og der blev lavet løntjek. 

Vi har allerede besluttet, at vi også tilbyder løntjek næste skoleår ude på skolerne. I år blev der igen bla. 

fundet en del fejl i manglende tillæg ved tosprogsundervisning, uv-tillæg i forbindelse med lejrskoler og 

forkert lønindplacering. Så der bliver ekstra penge til julegaverne i år hos en del af vores kolleger 

Det er specielt følgende ting, man opmærksom på: 

 

UV-tillægget.  

 

Får man det rigtige tillæg? For hver UV-time, 

man har over 750 timer som lærer og 835 

timer som børnehaveklasseleder, skal der 

udbetales et tillæg på ca. 119 kr. Det udbeta-

les med 1/12 hver måned på baggrund af det 

planlagte årlige undervisningstimetal, som 

står på opgaveoversigten, der er blevet udle-

veret inden skoleårets start hvert år. Udbeta-

ling af evt. yderligere pålagte uv-timer i løbet 

af skoleåret foregår ved skoleårets afslutning. 

http://www.dlf.org/
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Eksempler på, hvad der udløser uv-tillæg: 

Al undervisning (klasser, hold, UUV, støtte mm.) 

Aktiviteter sammen med eleverne (elevsamtaler/rådgivning/vejledning/sparring) 

Ekskursioner 

Lejrskoler 

 

Hvad der ikke udløser uv-tillæg: 

Tilsyn med elever i frikvarterer 

Skole- hjemsamtaler 

Afvikling af folkeskolens afgangsprøver 

 

Lønindplaceringen/andre tillæg 

Er man på det rigtige løntrin. Der er fundet flere fejl her 

Det personlige tillæg for undervisning i specialklasser. Her er det blevet et personligt tillæg, hvis man siden 

skoleåret 14/15 har undervist specialklasser og stadig gør det. 

Hvis en lærer underviser i modtageklasser eller har tosprogsundervisning, så udløser det også et tillæg pr 

uv-time på ca. 25 kr/time 

I kan finde alt om løn og tillæg på kredsens hjemmeside 

www.dlfkreds38.dk 

under arbejdsliv - løn - lønfolder. Der kommer en ny lønfolder i januar, da vi alle stiger ca. 400 kr/måned. 
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Nyt fra pensionisterne 

 

 

 

 

 

 

Turen til Brorfelde Observatoriet var en stor oplevelse. Vi var 20 pensionister der deltog. Vi blev mødt af 

Lars en vidende, fortælleglad og tålmodig guide, der viste os rundt i 3 timer. Det var fantastisk at opleve de 

store kikkerter, opleve det minisamfund Brorfelde Observatoriet har været med plads til forskning, obser-

vationer og ikke mindst familiernes liv i det stilrene, smukke byggeri.  

 

 

 

 

 

 

 

Derudover fik vi en indgående undervisning i astronomi med lov til at køre, dreje og indstille den store kik-

kert. Vejret kunne have været klarere, men oplevelsen og selskabet var perfekt.  

 

D. 24. oktober mødtes 13 pensionister i Rådvad 

ved den gamle knivfabrik. Vejret var vidunderligt, 

og der var uendelig smukt ved dammen. 

Vi blev modtaget at billedhugger og bronzestøber 

Stine Ring Hansen, der gav os et stor oplevelse 

ved at fortælle os om og vise os sin kunst. Stine 

Ring Hansens smukke bronzestatuer er at se 

mange steder i landet, bl.a. ved Svendborg Sø-

fartsskole, Rødby Havn fugleflugtslinien, Grenen 

Kunstmuseum. Stine Ring Hansen har skabt man-

ge af H.C. Andersens eventyr i bronze, også ”The  

 

 

Swan” H.C. Andersen 

Litteraturpris der i år er 

tildelt Hariku Murakami. 

Det blev 2 dejlige timer 

med godt til øjne og øren.   

Hyggelig frokost spiste vi 

på Cafe Woody i Lyngby. 
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Hvad skal vi 

med SKOLEN? … igen! 

Torsdag den 26. januar 2017 kl 19-21.15  

v/ professor Per Schultz Jørgensen 

 

Hvad skal folkeskolen give eleverne med i rygsækken? Hvordan forbereder vi bedst muligt vores 

børn på den omskiftelige verden, de vokser op i? Hvordan udvikler vi børns og elevers dømmekraft 

og livsmod, deres tro på egne evner, så de er klar til verden i morgen? Hjemme – og i skolen?  

Aftenens foredrag og diskussion om folkeskolen og den almene dannelse samler op på sidste 

foreårs debataften gennem et blændende foredrag af psykolog Per Schultz Jørgensen, der både 

opfordrer forældre, pædagoger og lærere til at sætte fokus på barnets/elevens karakter.  

   

Venlig hilsen 

 

Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk  

Skolebestyrelserne i Halsnæs 

Halsnæs Lærerkreds 

Bupl Nordsjælland 

 

Tilmelding og yderligere info på arrangementets hjemmeside: 

www.skolenihalsnaes.dk 

http://www.dlf.org/
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Hvad handler en skole for livet om?  

Hvordan undgår vi, at vores børn piller for meget navle – men i stedet løfter blikket, 

ser den anden og de andre? Deltager i fællesskab og 

samfund.  

Hvordan undgår vi, at vores børn kun lærer at trille bol-
den frem og tilbage? – men i stedet går både ind og ud 
af skolen med selvtillid og kreativitet, forestillingskraft, 
ansvarsfølelse og vedholdenhed?   

Hvad mener du?  

 

 

PROGRAM 

Sted: Hundested Skole – afd. Lerbjerg (grønblok), Lerbjergvej 1b, 3390 Hundested. 

 

19.00                Velkomst ved arrangørerne  

19.10 -20.10  Foredrag ved Per Schultz Jørgensen: " Styrk dit barns karakter". 

I foredraget peger Per Schultz Jørgens ud fra en helhedsorienteret tilgang til mennesker på, hvordan det at styrke et 
barns karakter fylder rygsækken op i såvel 

skolesammenhæng som på hjemmebane, hvordan 
både faglighed, ansvar, glæde, livsmod og succes kan 
dyrkes frem gennem opdragelse og undervisning så 
vores børn bliver bedst muligt rustede til dagen i mor-
gen og et langt liv i fællesskab.     

20.10 -20.30   Pause med kaffe og kage. 

20.30-21.15 Debat og afrunding  
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