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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Halsnæs Lærerkreds! 

Lærerkalenderen er kommet, og det betyder, der ikke er lang tid til sommerferien. Der er dog sta-
dig rigtigt mange opgaver, der skal løses: Planlægning af næste skoleår, afgangsprøverne skal af-
holdes og et nyt skoleforlig skal implementeres m.m., inden vi kan gå på sommerferien. Mon sko-
lelederne nu har husket, at sætte nok tid af, til alle disse opgaver? Man kan med rette blive be-
kymret.  

 
 
Med dialogprocessen og skoleforliget er der dog sat en ny retning 
og åbnet for nye muligheder. Jeg er sikker på, at mange lærere i 
fremtiden vil opleve bedre muligheder for at lykkes. Nogle af for-
bedringerne fra forliget er:  
 

 Øget opmærksomhed mod klasser over 26 

 Styrkelse af skolens økonomi med klassekvotient på 21,5  

 Deling af Frederiksværk skole og øget selvstændighed til 
Ølsted Skole 

 Veksling af den understøttende undervisning til tolærer-
timer i udskolingen m.m.   
 
Læs hele forliget her:  

http://www.halsnaes.dk/~/media/Politik/Forlig%20om%20folkeskolen%202017_underskrevet.ash
x?la=da 
 
Vi er dog ikke i mål og det er både forvaltning og politikere godt klar over, både inklusionsudfor-
dringerne og det for mange lærere for høje undervisningstimetal og antal øvrige opgaver, skal der 
arbejdes videre med.  
 
Veksling af den understøttende undervisning til tolærertimer i udskolingen. 
 
I forliget er det vedtaget, at al understøttende undervisning veksles til to lærertimer i udskolingen, 
den mulighed der har ligget i reformen fra dag et, en mulighed flere skoleforskere har peget på, og 
som vi, som Kreds, har opfordret politikere og forvaltning til at benytte gennem dialog og ved at 
skrive læserbreve sammen med skolebestyrelserne. Nu bliver det fra næste skoleår implementeret 
på alle skoler i kommunen og det bliver et løft af kvaliteten. 
 
Der er også åbnet op for en øget brug af 2 voksne i resten af skolen. Oprindeligt havde den tidlige-
re regering lagt op til, at der skulle være 2 lærere i dansk og matematik i indskolingen, men i re-
formen er der blevet slækket på denne ide. I reformen er det blevet til, det pædagogiske persona-
le fra SFO, som er blevet sat til at hjælpe læreren i nogle timer, men der skal ikke herske tvivl om, 
at ud fra et fagligt synspunkt, vil den bedste løsning klart have været 2 lærere. 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.halsnaes.dk/~/media/Politik/Forlig%20om%20folkeskolen%202017_underskrevet.ashx?la=da
http://www.halsnaes.dk/~/media/Politik/Forlig%20om%20folkeskolen%202017_underskrevet.ashx?la=da
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Manglende økonomi har altid spillet en central rolle i den ringe udbredte anvendelse af to lærere i 
klassen. Nu foreligger der imidlertid – i både forliget og reformen – en mulighed for at tænke tiden 
til understøttende undervisning sammen med to lærere som en del af skolens inklusionsbestræ-
belser. 
 
Forskning peger på, at to lærere i klassen har positive (og inkluderende) effekter, særligt når det er 
en lærer og en speciallærer eller undervisningsvejleder. Der er til gengæld ikke meget forskning, 
der peger på fordele ved at bruge pædagogisk personale (pædagoger og pædagogmedhjælpere) i 
undervisningen. Når lærerne indgår i kollaborative undervisningsformer, opleves det som yderst 
gavnligt for inklusionen, vi kender det lokalt i Halsnæs fra Inklusionsklasserne på Magleblik. 
 
For yderlig inspiration se denne Prezi fra EMU: 
http://www.emu.dk/modul/special-og-almenp%C3%A6dagogisk-samarbejde-om-inklusion-0 
 
eller find inspiration hos Janne Hedegaard Hansen, DPU: Forskning og viden i relation til ressour-
cepersoner og teamsamarbejde. 
 
Og her behøver det ikke jo ikke at stoppe, for Ifølge reformen kan kommunerne og den enkelte 
skole beslutte, at konvertere den nye understøttende undervisning til undervisningstimer i fagene. 
Noget der helt sikkert vil øge fagligheden, og som man bør tænke ind i de fremtidige forbedringer 
af folkeskolen i Halsnæs.  
 
Udvikling af ny styringsmodel for skolevæsenet. 
 
Endnu et punkt fra forliget der kan styrke skolerne. Men hvad der så helt præcist ligger i ordene: 
Der tages initiativ til udvikling af en ny styringsmodel for skolevæsenet, som har afsæt i en ny for-
deling af kompetencer og ansvar (forligstekst)? Det bliver spændende, jeg synes, Carolina Magda-
lene Maier (Alternativet) har et rigtigt godt bud på, hvad der skal til. Se klipper fra Debatten på 
kredsens facebookside: 
 

https://www.facebook.com/Danmarks-Lærerforening-Halsnæs-Lærerkreds-150740698281882/ 
 
Forleden overværede jeg en debat med Henrik Dahl (LA) og Pernille Rosenkrantz-Theil (A) omkring 
målstyring. På Christiansborg er der bred enighed om, at målstyringen og Nationale Test i folke-
skolen har taget overhånd, men som der blev sagt i debatten, har det taget mange år at ”ødelæg-
ge” folkeskolen med NPM og centralstyring. Man mangler noget at stille i stedet for, den nye sty-
ringsform skal først udvikles, indtil forandringerne for alvor kan mærkes, må vi glæde os over at 
der er blevet lyttet. 
 

OK18 
 
I løbet af maj vil der blive afholdt faglige klubmøder på skolerne vedr. OK18. Jeg vil 
deltage sammen med tillidsrepræsentanterne. 
 
Michael Bie Andersen 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.emu.dk/modul/special-og-almenp%C3%A6dagogisk-samarbejde-om-inklusion-0
https://www.facebook.com/Danmarks-Lærerforening-Halsnæs-Lærerkreds-150740698281882/
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Referat Generalforsamling 2017 

1. Forretningsorden 
2. Valg af dirigent 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Principbeslutning vedr. kredssammenlægning mellem Halsnæs og Gribskov Lærerkredse. 
6. Vedtægtsændringer 
7. Budget og fastsættelse af kontingent 
8. Evt. 

 

Ad 1)  

Forretningsorden blev læst op 

Ad 2) 

Bjarne Langkilde blev valgt til dirigent 

 

Ad3) 

Michael og Helle gennemgik beretningen. Herefter debat. Følgende blev drøftet: 

Fix og Flex: 

Der fremkom nogle spørgsmål til systemet og flere savnede synlighed og gennemskuelighed med 

Fix og Flex. Virker som om der er forskel på ens eget regnskab og ledelsens? Der er ikke overens-

stemmelse mellem opgaveoversigt og Fix og Flex. For mange opgaver på opgaveoversigten i for-

hold til den tid, man har som lærer. Uigennemsigtigt og har ledelsen en pulje timer? Forskelligt om 

man har mulighed for at flexe i ydertimerne. Skemaerne skal ajourføres i Fix of Flex ellers giver det 

ingen mening. Forkert at læreren selv skal ind og forhandle med lederne. Forskellige udmeldinger 

fra de forskellige ledere. Lærere, der har meget overtid. hvad sker der, når vi kommer skoleårets 

afslutning med overtiden, og man som lærer IKKE har kunnet nedbringe til 0? Ansvaret bliver lagt 

på den enkelte medarbejder – at få bragt overtiden ned. Vi må ikke flexe i undervisning iflg. lede-

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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re, så kun i egen forberedelsestid? Kan lederne gå ind og rode/ændre i regneskabet uden at sige 

noget – og hvor kan man så se det? Når ledelsen f.eks. lægger ekstra timer ind i en uge – hvor ta-

ger de dem så væk en anden uge, det kan ikke ses? Uigennemsigtigt, hvad der sker i regnskabet.  

Vigtigt vi registrerer vores arbejdstid. Kan F & F forbedres, så vil det sikkert kunne fungere. Det er 

år 1, og kan Fix og Flex gøres mere overskueligt og gennemskueligt ved flere værktøjer (brikker) og 

dialog?  

Michael: Kredsstyrelsen er bekendt med udfordringerne omkring Fix/Flex, vi er i dialog med for-

valtningen i forhold til løsninger af problemstillingerne, og begge partere er enige om at proble-

merne skal løses.  

 

Økonomien på skolerne: 

Manglende penge til indkøb af bøger/materialer mm. Fagkonti meget små. Der mangler udendørs 

idrætsfaciliteter. 

Samarbejde med ledelsen på skolerne: 

Forkerte opgaveoversigter. Der er lærere, der slet ikke har fået en opgaveoversigt. 

Ytringsfriheden – hvordan ser det ud på skolerne. Tør man sige sin mening? Fornemmelse af, at vi 

bliver kaldt til flere samtaler med ledelsen, lærere får advarsler, fornemmelse af, at ledere vil af 

med nogle lærere: ”Kan du ikke lide lugten i bageriet”. Sygefravær, tryk ned gennem organisatio-

nen. Hvor er tilliden til hinanden (ledelse-lærere)?  

Michael: 

Hoved-MED arbejder på et nyt styrringsprincip, og der sendes kommunalt nye signaler om samar-

bejde. Politikerne har med dialogprocessen på skoleområdet vist, at man ønsker en bred inddra-

gelse af medarbejderne. Der kan dog gå noget tid, inden dette siver ned gennem hele organisatio-

nen.  

Beretningen blev vedtaget 

Ad 4) 

Regnskabet blev gennemgået af Helle. 

Regnskabet vedtaget 

 

Ad 5) 

Michael fremlagde kredsstyrelsens argumenter for at stemme for at stemme ja til Kredsstyrelsens 

indstilling til principbeslutning om kredssammenlægning med Gribskov Lærerkreds.  

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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(Medlem) kom med problemstillingen: Manglende TR på alle matrikler, 2 byråd, to lokalaviser, 2 

kommuner, hvordan vil det gå? 

Er der andre valgmuligheder? 

PPR: Vi er en lille gruppe, vil vi stadig være en del, det ønsker vi. 

(Medlem) Se historisk på det også i forbindelse med andre fagforeninger, der har gjort det samme. 

Bekymret for nærhedsprincippet. 

(Medlem): Nærheden er den lokale TR. Det er omdrejningspunktet. TR vil kunne få mere støtte af 

en stærkere kreds. Ikke bekymret for nærhedsprincippet. 

(Medlem): Kredsen har tidligere bestået af to kommuner, før kommunesammenlægningen bestod 

kredsen af Hundested og Frederiksværk. 

Michael: Børnetallet falder med 25 %. Derfor bliver vi færre medlemmer i begge kredse, medlem-

merne skal have den samme og helst endnu bedre kvalitet i servicen uden kontingentstigning. Vi 

har med den nuværende økonomiske ramme en udfordring med åbningstiden, antallet af person-

sager er steget siden reformen, mange af sagerne kræver specialviden om lovgivning. Allerød-

Hørsholm blev lagt sammen for nogle år siden. Der er gode erfaring herfra. 

Afstemning: Principbeslutningen vedtaget. En undlod at stemme resten af deltagerne i generalfor-

samlingen stemte for. Efter afstemningen fortalte Michael, at Gribskov Lærerkreds også havde 

stemt og vedtaget principbeslutningen. 

Ad 6) 

Der var ingen vedtægtsændringer 

Ad 7) 

Budgettet blev fremlagt og godkendt 

Kontingent vedtaget. Det fortsætter uforandret på 498 

kr./måned.  

D. 31/7 slutter betalingen på konfliktlån. Det betyder, at vi efter den dato, alle skal betale det 

samme kontingent som før april 2013, nemlig 498 kr. 

Ad 8) 

Tak for en god Generalforsamling  

 

 

 

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC-tD-j_HQAhXG_ywKHX-kA-UQjRwIBw&url=http://www.dlfkreds38.dk/&psig=AFQjCNEb5eoSc3Rrsqa9ILULwjFf0E9kuQ&ust=1481716968483533
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Opfølgning på løntjek 

Manglende udbetaling af undervisningstillæg for lejrskole på Hundested Skole. 

I forbindelse med kredsens løntjek på Hundested Skole opdagede vi, at Hundested Skole havde 

glemt at medregne undervisningstillægget for lejrskoler i udbetalingen af undervisningstillæg. En 

fejl der ikke var bevidst og derfor hurtigt burde være rettet, så lærerne kunne få deres korrekte 

løn. Men så let gik det ikke, Hundested Skole har ikke villet udbetale det manglende undervis-

ningstillæg, derfor har Halsnæs Lærerkreds bedt DLF om, via LC fagretsligt, at videreføre sagen. 

 

70 års jubilæum 

Som nævnt på generalforsamlingen og i sidste Værksted er 2017 det år, hvor Halsnæs Lærerkreds 

har 70 års jubilæum som forening, og det skal fejres. Kredsstyrelsen er i gang med planlægningen, 

og der er lagt i kakkelovnen til et ”brag” af en jubilæumsfejring. Vi vil derfor, bede jer om at sætte 

kryds i kalenderen fredag den 1. september, fejringen bliver om aftenen og yderligere information 

kommer i næste værksted. 

Sæt kryds i kalenderen fredag d. 1. september 2017 

 

 

 

 

Kontingent efter 1. august 

Som nævnt i referatet fra Generalforsamlingen, så skal vi alle betale det samme kontingent igen 

som før april 2013, nemlig 498 kr. pr. måned. 

Pr. 31. juli 2017 er konfliktlånene tilbagebetalt. Når der ikke længere skal afdrages på konfliktlå-

nene, vil medlemmerne igen skulle betale et ensartet kontingent bestående af kredskontingen-

tet og det centrale kontingent. 

 

Kontingentet fastsættes derefter som før konflikten – det vil sige henholdsvis af kredsens gene-

ralforsamling og af kongressen. Det betyder, at nogle medlemmers kontingent vil stige, og andre 

vil opleve, at den samlede betaling til foreningen falder. 

Se evt. følgende link med forklaring og video: 

 

http://www.dlf.org/medlem/kontingent/dlf-kontingentaendringer-i-sommeren-2017 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwyrKOg67TAhUFMJoKHTbtC5MQjRwIBw&url=https://www.jma.dk/component/content/featured&psig=AFQjCNEG27Lodw87WZcCtBB9r-c7K1P9Qg&ust=1492605484780424
http://www.dlf.org/medlem/kontingent/dlf-kontingentaendringer-i-sommeren-2017
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Status på Kredssammenlægning mellem Gribskov og Halsnæs Lærerkreds 

Tirsdag d. 25. april 2017 holdt de to dagligledelser i Gribskov og Halsnæs Lærerkreds planlæg-

ningsmøde. På programment var opsamling fra de to generalforsamlinger af input og debat fra de 

to generalforsamlinger. Der blev planlagt årshjul, dato for generalforsamling d. 16. marts 2018 for 

begge kredse. Ansøgning til hovedstyrelsen bliver udarbejdet. Det blev besluttet at afholde fælles 

temadag med TR’erne fra begge kredse med igangsættelse af arbejdsgrupperne d. 22. juni. 

Det blev aftalt, at afholde det fælles medlemskursus d. 4. maj og 5.maj 2017 på Frederiksdal, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det er skal nok blive et alletiders medlemskursus.  

 

Demonstration den 10. maj: Nej til flere offentlige nedskæringer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igen i år er det nødvendigt, at vise vores utilfredshed med regeringens moderniserings- og effekti-
viseringsprogram, der underminerer velfærden og det lokale demokrati. Derfor støtter Halsnæs 
Lærerkreds også Velfærdsalliancens demonstration, og har derfor deltaget i planlægningen samt 
støtter nedenstående budskab:    
 

Regeringen vil have den offentlige velfærd barberet til et absolut minimum. Derfor har regeringen 
lavet Budgetloven. Den betyder, at kommunernes og regionernes udgifter ikke må stige, selv om 
der hele tiden kommer flere udgifter til børn, syge, gamle og flygtninge. Derfor bliver servicen lø-
bende dårligere, mens presset på de ansatte vokser.   
 
I kommunerne vil regeringen med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet konfiskere 
yderligere 1,5 milliard kroner over de kommende tre år. Det er penge, der tages direkte fra den 
borgernære velfærd.  
 
VELFÆRDSALLIANCE-DK fortsætter kampen for den offentlige velfærd. Kravet er, at alle landets 
lokalpolitikere sætter hælene i over for regeringens Budgetlov, over for moderniserings- og effek-
tiviseringsprogrammet i kommunerne. 
 
Vi vil have en offentlig velfærd, vi kan være bekendt – og vi vil have offentlige arbejdspladser, der 
ikke ødelægger sine medarbejdere! 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
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Den 10. maj er der demonstrationer foran landets rådhuse over hele landet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Halsnæs Kommune demonstrerer vi den 10. maj klokken 17 fra Gjethuset, hvor vi kl. 17 går gen-
nem Nørregade ned til Krudtværksplænen 
 
Vi har inviteret de lokale partier til at komme med deres bud på, hvordan velfærden skal se ud i 
Halsnæs i årene fremad. 
 
Du kan få yderligere oplysninger: 
https://www.facebook.com/vaelfaerdihalsnaes/?fref=ts 

https://www.facebook.com/velfaerdsallianceDK/?fref=ts 

Vi håber rigtigt mange af jer vil støtte op og deltage i demonstrationen. Er man yderligt interesse-

ret i materiale og dokumentation vedrørende konsekvenserne af besparelserne, kan man også 

besøge: 

https://www.facebook.com/virkelighedensvelfaerd/?fref=ts 

 

 

Lærerkalender 2017-18  
 
Er nu ankommet og vil blive delt ud på skolerne meget snart af tillidsrepræ-

sentanterne. Såfremt du ikke ønsker lærerkalenderen, afleverer du den blot 

tilbage til din tillidsrepræsentant. Den er i høj kurs! 

Pensionister, der ønsker en, kan komme forbi kredskontoret. Der udleveres, 

så længe vi har  

 

http://www.dlf.org/
http://www.dlf.org/
https://www.facebook.com/vaelfaerdihalsnaes/?fref=ts
https://www.facebook.com/velfaerdsallianceDK/?fref=ts
https://www.facebook.com/virkelighedensvelfaerd/?fref=ts

