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Kære medlemmer af Danmarks Lærer-

forening – Halsnæs Lærerkreds! 

Kære alle velkommen tilbage fra en velfortjent 

vinterferie. Det har været en travl periode fra 

nytår og frem til vinterferien, både på skolerne og 

for kredsen. I dette nummer af værkstedet, vil vi 

skrive lidt om, hvad der har været på dagsorde-

nen.  

Vi er også gået ind i et jubilæums år, i 2017 er det 

70 året for lærerkredsen oprettelse.  På næste 

kredsbestyrelsesmøde drøfter vi hvordan dette 

skal markeres – har I gode forslag, så gå til din 

tillidsrepræsentant med ideerne. Inden general-

forsamlingen den 17. marts vil jeg forsøge at 

komme rundt på skolerne til faglig klub og infor-

mere om OK18 samt sammenlægnings projekt 

med Gribskov Lærerkreds.  

Der bliver selvfølgelig også god mulighed for at 

debattere punktet om kredssammenlægning på 

generalforsamlingen, derfor vil jeg gerne opfor-

dre til, at man igen i år prioriterer at deltage i 

generalforsamlingen.  (Se dagsorden mm. senere 

i bladet) 

Arbejdsmiljøet generelt  

Der er stadigt et akut behov for, at have fokus på 

arbejdsmiljøet på skolerne. Det er helt afgørende, 

at arbejdsglæden og trivslen styrkes samt, at der 

er et fokus på at prioritere forebyggelse og tidlig 

indsats for at nedbringe den arbejdsbetingede 

stress, som desværre er opstået blandt andet på 

baggrund af besparelser, øget inklusion og folke-

skolereformen. Lene Smidt Petersen (kredsens 

arbejdsmiljø-tovholder) og jeg deltog i Forenin-

gens konference d. 1. februar, og der er heldigvis 

meget, der kan gøres for at mindske udfordrin-

gerne med arbejdsmiljøet. Det kræver dog, at alle 

prioriterer arbejdet med arbejdsmiljøet og sætter 

det i første række både lærere, TR, AMR og ledel-

se – og så skal der selvfølgelig også være ressour-

cer og råderum tilstede. Jeg håber at dialogen om  

 

folkeskolen i Halsnæs og løsningsforslagene, der 

hen over foråret skal debatteres på skolerne samt 

politisk i byrådet, giver et tiltrængt skub, for at 

arbejdsmiljøet bliver styrket.  

 

Opfølgning på løntjek  

I sidste nummer af værkstedet skrev vi om løn-

tjekket. Vi er nu kommet et stykke videre, og der 

er mange steder blevet rettet til, fx er UKC og 

Frederiksværk Skole gennemgået, men der mang-

ler stadigt at blive færdiggjort en del sager, sær-

ligt når det dreje sig om individuelle sager. Endnu 

uafklaret er også den manglende udbetaling af 

undervisningstillæg for lejrskoler på Hundested 

Skole. Kredsen arbejder videre med sagen.   

Hvad skal vi med skolen? – i Halsnæs 
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Tak til alle der deltog og fik en fantastisk oplevel-

se den 26. januar til foredraget med Per Schultz 

Jørgensen.  Per Schultz Jørgensen var enormt 

inspirerende og interessant og kom med mange 

skarpe pointer, bl.a. om hvad forudsætningerne 

er for en god trivsel i folkeskolen. Han talte bl.a. 

om de voksnes ansvar både i skoler og familier, 

hvor det sidste jo er rigtig vigtigt i forhold til sam-

arbejdet skole-forældre. Men samtidig påpegede 

han også, at børnene selv skal tage ansvar og gav 

en række eksempler på, hvordan børn hjælper til, 

og hvordan lærerne kan udvikle elevernes dan-

nelse. 

En vigtig pointe fra Per Schultz Jørgensen var, at 

bløde karaktertræk giver stærke børn - at børn 

med bløde karaktertræk klarer sig bedre i livet og 

dette tæller mere end gode eksamenskarakter. 

Under den efterfølgende debat blev der bl.a. 

spurgt til, hvordan man lærer børnene at tage 

ansvar, samtidig med at de har det hårdt i den 

lange skoledag fulgt af fritidsaktiviteter. Samlet 

set deltog der ca. 120-130 forældre, medarbejde-

re, ledere og politikere. 

Dialog om folkeskolen i Halsnæs 

Det har været et eksemplarisk forløb omkring 

processen ”dialogen om folkeskolen i Halsnæs”. 

Det er gået stærkt, nogen vil mene for stærkt, og 

kommunikationen er desværre også glippet en-

kelte steder. Men det ændrer dog ikke på, at det  

 

samlede billede, og de grundlæggende signaler 

hele processen sender, er rigtigt positive.  

Der var via gruppeinterview samlet 11 temaer 

(Børn med særlige behov, skoledagens struktur, 

arbejdstid, opgavemængde, ledelse, tværfagligt 

samarbejde, ressourcer, IT og digitalisering, SFO, 

skolestruktur og styrring) til valideringsmødet d. 

30/1. Hver tema havde så en række løsningsbrik-

ker fx klassekvotient 21,5, klasseloft 24, kortere 

skoledage, Frederiksværk skole deles i 2 skoler, 

Pædagogisk råd m.m. Der var også tomme løs-

ningsbrikker således, at deltagerne selv kunne 

komme med løsningsforslag. Der var mulighed for 

at nå 2 af temaerne efter eget ønske. Afslutnings-

vis var der en prioriteringsseance, hvor deltager-

ne prioriterede fagligt med små prikker og øko-

nomisk med store sorte prikker. Blandt de øko-

nomiske hovedprioriteringer var: en deling af 

Frederiksværk skole, sænkelse af klassekvotient, 

psykologer og sagsbehandlere på skolerne, ung-

domsklub i Hundested, kortere skoledage (størst 

tilslutning) samt nedsættelse af undervisnings-

timetallet. 

Nu er det så op til politikerne at prioritere mellem 

de økonomiske ønsker, således at vi får den bedst 

mulige folkeskole i Halsnæs. Men allerede på 

udvalgsmødet i Børn, unge og lærings samt på 

byrådsmødet tages der stilling til, om nogle af 

indsatserne, der var sat i værk med tidligere § 

17,4 udvalg og byrådsbeslutningen fra implemen-

teringen af reformen, skal justeres. Og samtidig 

skal skolerne i dialog om 22 løsningsbrikker som 

kan løses lokalt på skolerne, det bliver spænden-

de at se og følge, hvad det endelige resultat 

kommer til at betyde for folkeskolerne i Halsnæs. 

Mange hilsner fra Michael (Kredsformand) 
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Generalforsamling 2017 

Vi vil jeg gerne også opfordre til at deltage i 

generalforsamlingen d. 17/3-17 kl. 17.00 på 

Magleblik.  

Hvis du vil nyde en dejlig middag alt inkl. så 

skal du tilmelde dig til din TR eller på Kreds-

kontoret senest tirsdag d. 28. februar. Pris 

100 kr (gæster 150 kr) 
 

Foreløbig dagsorden: 

Generalforsamling 

 

Fredag d. 17. marts 2017 kl. 17.00 

på Arresø Skole, Magleblik 

(indgang 4 eller 5)  

 

Foreløbig dagsorden: 

 

1. Forretningsorden 
2. Valg af dirigent 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Principbeslutning vedr. kredssammen-

lægning mellem Halsnæs og Grib-
skov Lærerkredse. 

7. Vedtægtsændringer 
8. Budget og fastsættelse af kontingent 
9. Evt. 
 

 

 

 

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, 

skal være kredskontoret i hænde senest 

tirsdag d. 7. marts 2017 

 

 Efter generalforsamlingen er der spisning.  

Pris 100 kr (gæster 150 kr.).  

Tilmelding og betaling til din TR eller kreds-

kontoret senest tirsdag d. 28. februar.  

__________________ 

 

 

Til punkt 6 i dagsorden er der følgende op-

læg til principbeslutning: 

Kredsstyrelserne for Halsnæs Lærerkreds og 

Gribskov Lærerkreds har i efteråret 2016 på-

begyndt drøftelser om en eventuel sammen-

lægning af de to kredse. 

Kredsstyrelsen for Halsnæs Lærerkreds op-

fordrer generalforsamlingen til at træffe en 

principbeslutning om at søge sammenlæg-

ning med Gribskov Lærerkreds. Kredsstyrel-

sen arbejder videre hermed med henblik på 

endelig beslutning på generalforsamling 2018 

om sammenlægning med Gribskov Lærer-

kreds pr. 1. april 2018.  

Kredsstyrelsen for Halsnæs Lærerkreds 
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Kredskontorets åbningstider: 

Mandag, onsdag 9-12 

tirsdag, torsdag 9-16  

fredag 9-14 

Telefon: 47724330 

Ny lønfolder 

1. januar steg vores løn med ca. 400 kr. Det 

var aftalt i forbindelse med OK 15 

Den nye lønfolder ligger på kredsens hjem-

meside 

http://www.dlfkreds38.dk/arbejdsliv

/loen/loenfolder-112017 

 

 

 

Nyt fra pensionisterne 

Der er planlagt følgende ture i foråret: 

Tirsdag d. 4. april kl. 10.50  går turen til Na-

verhulen i Helsingør – Hos rejsende hånd-

værkersvende. Tilmelding senest d. 26. 

marts. 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 16. maj mødes vi ved Rørvig-

færgen i Hundested kl. 8.45.afgang med fær-

gen kl. 8.55. 

Vi skal besøge Nykøbing Sj. Psykiatrisk Mu-

seum kl. 10.30. Annebergparken 36, 4500 

Nykøbing Sj. 

 

Tilmelding senest d. 7. maj.  

Lisbeth Braat tlf. :53 54 56 55. 

Ellen K-S tlf.: 42 80 03 73 og e-mail: el-

lenks@live.dk 
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