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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

Så er skoleåret godt i gang! Der bliver igen i år nok at tage fat på både centralt og lokalt i Danmarks Lærer-

forening. I år bliver kongressen særligt interessant at følge, fx skal foreningens ”folkeskoleideal” vedtages. 

Der er dagsordenspunkter som ”Ny Start” og ”gearet til fremtiden”, sidstnævnte er foreningens arbejde 

med at tilpasse organisationen til fremtiden. Og så er der ikke mindst valg af formand og næstformand. Der 

bliver kampvalg om næstformandsposten, og selv om det kun er til næstformandsposten, hvor valget står 

mellem Dorte Lange og Morten Kvist Refskov, så har Anders Bondo Christensen før ferien givet udtryk for, 

at falder næstformandsvalget ud til Morten Kvist Refskov fordel, så ønsker han ikke at forsætte som for-

mand. Det begrunder Anders blandt andet i manglende tillid til Morten. Vi har drøftet valget i kredsstyrel-

sen, og det er frit for de tre kongresdelegerede fra Gribskov – Halsnæs Lærerkreds, hvem de stemmer på. 

Den 17/9 er de kongresdelegerede i Nordsjælland inviteret til valgmøde i Hillerød, hvor de to kandidater 

motiverer deres kandidatur. 

Besparelser for 100 mio. årligt på budget 2020 - 2023 i Gribskov Kommune. 

Sidste år skulle der spares 70 mio. i Halsnæs Kommune, det ramte skoleområdet hårdt. I år skal der så spa-

res 100 mio. i Gribskov Kommune. Det kommer desværre også til at ramme skoleområdet.   

Der er i alt 27 forslag i sparekataloget, hvoraf nogle er mere uspiselige end andre. Et af de forslag som er 

helt uspiseligt, er forslaget om øget undervisningstid til læreren.  

En gennemsnitselev koster ikke mere i Gribskov Kommune end andre steder. Grunden, til højere udgifter 

pr. elev end landsgennemsnittet i Gribskov Kommune, skal findes andre steder end i almenundervisningen, 

fx i en høj privatskoleandel, mange skoler/matrikler, høje ejendomsudgifter muligvis grundet OPP, høje 

kørselsudgifter m.m. Altså generelt i politiske beslutninger og strukturelle forhold. Derfor er det også helt 

urimeligt, at hovedparten af spareforslagene peger på almen undervisning som stedet, hvor besparelserne 

skal findes. Det svarer til at politikerne inviterer til fest og så sender regningen for festen til elever og læ-

rerne.  

Er man interesseret i at læse sparekataloget kan det findes på Gribskov Kommunens hjemmeside:  

https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=411113#48 

Samlet set er der spareforslag for ca. min. 16 millioner i 2020 stigende til ca. 23 mio. i 2021 på børne- og 

skoleområdet i 2020. Det er rigtig mange penge og stillinger! 

Der er ikke taget nogle politiske beslutninger endnu, og 1. behandling af budgettet er d. 1. oktober 2019 

med 2. behandling og beslutning sidst i oktober 2019. 

 På førstkommende TR-møde og kredsstyrelsesmøde vil kredsen behandle budgetudspillet og tage stilling til 

kredsens handlinger, og ikke mindst drøfte kredsens høringssvar til kommunen.  

 

https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=411113#48
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Medlemskursus 2019 d. 8. - 9. november på Sinatur Frederiksdal 

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds inviterer til et par forrygende dage med spændende indhold, mad og 

godt selskab på Hotel Sinatur, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens 

Lyngby d. 8. og 9. november.  

Indkvarteringen foregår i dobbeltværelse, så tilmeld dig gerne sammen 

med en god kollega. Transporten til og fra Frederiksdal sørger man selv 

for, men TR hjælper gerne med koordineringen. 

Der er 100 pladser. Skulle det ske, at mere end 100 medlemmer er 

interesserede, vil der blive oprettet en venteliste.  

Fredag får vi besøg af: 

 

Lene Tanggaard Pedersen er en dansk professor i pædagogisk psykologi ved 

Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i 

kreativitet og læring. 

Hun har udgivet bøger og har modtaget flere priser ffor sit arbejde, herunder 

Gyldendals formidlingspris og Højskolepædagogisk Pris. Lene besidder en 

række tillidshverv og bestyrelsesposter og har været formand for 

Rådgivningsgruppen vedrørende Fælles Mål i Undervisningsministeriet. 

Derudover er hun en fantastisk formidler.  

Fredag inden middagen får vi besøg af formanden eller en fra forretningsudvalget for Danmarks 

Lærerforening. Vi har bedt Anders/forretningsudvalget om, at fortælle om kommisionsarbejdet, 

give perspektiver ”Ny start” samt den skolepolitiske situation. 

 

Om lørdagen får vi besøg af Klaus Majgaard, forsker i styring og ledelse af 

aktuelle velfærdsforandringer. Klaus er ekstern lektor,Ph.d ved CBS. 

Klaus har selv en baggrund som leder i stat og kommuner fx tidl. 

kommunaldirektør i Furesø Kommune. 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3k5W5sMbkAhWoyKYKHdlZDnMQjRx6BAgBEAQ&url=http://naestved.netavis.nu/temaaften-folkeskolen-professor-lene-tanggaard/&psig=AOvVaw3LCaAdQSzSfCarOUNA14AN&ust=1568209124631025
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Inden frokosten får vi besøg af Steffen 

Jensen, Borgmester i Halsnæs kommune og  

Anders Gerner Frost, Borgmester i Gribskov. 

Der er lagt op til en afslappet og åben debat 

om folkeskolen. 

Du sender nedenstående oplysninger for tilmelding til Kredskontoret på mailadressen: 

034@dlf.org (senest 21/10-19) 

Navn: __________________________________________________________ 

Skole + evt.afdeling: ______________________________________________  

e-mail: _________________________________________________________ 

Mobilnr: ___________________ 

Vil gerne bo sammen med: _________________________________________ 

Jeg er vegetar, dog spiser jeg _________/andre bemærkninger______________ 

Ved overtegning ønsker jeg at stå på venteliste: ja____ nej____ 

 

 

Program: 

 

Fredag d. 8/11 

16.30 – 17.00 Velkomst med kaffe/te og hjemmebag 

17.00 - 18.45  Lene Tanggaard 

19.00 - 20.00   Anders Bondo/ DLF  

20.00 -   Middag  

Kollegialt samvær 

Lørdag d. 9/11 

8.00 – 9.15  Morgenmad  

9.15 – 9.30  God morgen 

9.30 – 11.15  Klaus Majgaard 

11.30 – 12.45 Besøg af Steffen og Anders 

12.45 -   Frokost 

  Farvel og tak 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIn-X_tcbkAhXloIsKHV-QCu4QjRx6BAgBEAQ&url=http://gribskov.lokalavisen.dk/nyheder/2019-03-13/-Glad-borgmester-Flere-vil-v%C3%A6lge-Gribskov-4394066.html&psig=AOvVaw3XgC6UB3IH8WFoB11duuNU&ust=1568210581586819
mailto:034@dlf.org
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Kredsens facebookside ”konkurrence” og fælles hjemmeside 

Vi vil så gerne have nogle flere til at følge kredsens facebookside. Derfor trækker vi lod om to flasker god 

vin blandt alle medlemmer som følger facebooksiden pr. 1. oktober 2019! 

Gå ind og følg/søg efter Gribskov-Halsnæs Lærerkreds på https://www.facebook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Lønstigning - Vi stiger i løn! 
 
Udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2019 er blevet beregnet, og på det kommunale om-
råde udmønter reguleringsordningen 0,01% i lønstigning. 
 
På såvel det kommunale område som på det regionale område er de aftalte generelle lønstigninger på 1,0% 
pr. 1. oktober 2019. 
 
Den samlede lønstigning er således pr. 1. oktober 2019 på 1,01%. 
 
 

Fritvalgstillæg - giv skolen besked inden 1. oktober   
 
En del af din løn er et fritvalgstillæg, der udgør 0,83 procent af lønnen. Det særlige ved dette tillæg er, at 
det er valgfrit, om det skal udbetales som løn eller overføres til pension. Hvis du ikke der gør noget, så bli-
ver det automatisk udbetalt som løn. Vil du gerne have det ændret, så skal der gives besked til skolen inden 
1. oktober. Det samme gælder, hvis du tidligere har valgt at få det som pension, og det nu skal ændres til 
løn. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwspSDqOLbAhXHXiwKHR7EBaYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.quora.com/What-is-the-literal-translation-of-Synes-godt-om-tilkendegivelser&psig=AOvVaw1rWYQDNjJmF_0smP4-OZqY&ust=1529586529137597
https://www.facebook.com/
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Manglende ferieoptjening i forbindelse med afholdelse af ferie i uge 42 – Efterårs-

ferien. 

Som bekendt har vi i alt 5 ugers ferie. De første 4 uger har vi afholdt her i sommeren 2019, og den sidste 

uge afholder vi i oktober 2019 - i uge 42.  

Lærere/børnehaveklasseledere, der ikke har optjent den fulde ferie i 2018 (kun været ansat i kommunen i 

noget af 2018) vil i forbindelse med afholdelse af ferieperioden få en lønnedgang på lønsedlen.  

Hvis man er i den situation og samtidig er dagpengeberettiget medlem af a-kassen, kan man kontakte 

DLF/a og forhøre sig om muligheder og betingelser vedrørende feriedagpenge. 

Meget vigtigt!  

Hvis man ønsker at benytte sig af dette, skal man kontakte DLF/a inden afholdelse af sin ferie, dvs. inden 

uge 42.  

Ovenstående gælder for fastansatte, månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. 

 

Invitation til Julefrokost for pensionister d. 13. november på ”Tinggården”. 

Når man lægger to kulturer sammen, så bør man beholde det bedste fra begge. Tidl. Gribskov Lærerkreds 

(fraktion 4/pensionisterne) har haft en lang og stolt tradition for at holde julefrokost. Kredsstyrelsen har i 

samarbejde med faktion 4 aftalt at forsætte traditionen.  

Derfor inviteres der til julefrokost d. 23. november kl. 12.00 – 15.00 på restaurant ”Tinggården”. 

Menuen er buffet: 

¤ Gammeldags modnede sild med syltet grønt, urter og hjemmebagt rugbrød 

¤ Hjemmerøget laks med peberrod-æble og syrnet kål 

¤ Andesylte med salat af rødbede og julesalat 

¤ Grisefilet med citron og rosmarin hertil marinerede bagte rodfrugter og rosmarin-

sky 

¤ Lidt gode oste med syltede rosiner og oliven 

¤ Lun æblesmuldrekage med fløde skum 

¤ Hjemmebagt grovbrød og smør 

incl 1 øl eller sodavand 

 

Tilmelding på 034@dlf.org tekst til emnefeltet ”julefrokost fraktion 4”samt navne på deltagere, samtidig 

betales 150 kr. pr. person på Reg. 0400 Kontonr. 1009801894 eller på MobilPay 25391918   

Tilmelding er efter først til mølle princippet, da der er et begrænset antal pladser og tilmelding- og beta-

lingsfristen er 1. november. 

mailto:034@dlf.org
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Så har vi pensionister haft endnu en dejlig oplevelse. 

Onsdag d. 12. juni mødtes vi, 25 ”gamle” lærere ved Infocentret på Østersvej i Frederikssund, tæt på Kron-

prinsesse Marys bro.  

Vi blev modtaget af vores guide Niels Korsgaard, som 

havde haft sit arbejdsliv i Vejdirektoratet og havde væ-

ret med i brobyggeriet fra allerførste færd. Vi fik en 

meget spændende og detaljeret gennemgang ag hele 

projektet, om udfordringer både indenfor eksproprie-

ring, bundforhold, økonomi, lydgener, arkæologernes 

undersøgelser og meget meget mere, og naturligvis 

også om løsningerne. Spændende!  

Niels Korsgaard er også den, der står for at modtage 

børn helt ned til 7 års alderen til undervisning i, hvordan 

broen er blevet til, og i at bygge modeller af broen i 

forskellige materialer. Det var spændende at høre om. 

Efter foredraget spiste vi medbragt smørrebrød og gik derefter ud til platformen, hvorfra der er udsigt til 

den næsten færdige smukke bro. 

Endnu en dejlig dag. 

Retningslinjer vedr. betaling for deltagelse i pensionistturene 

August 2019  
Fraktion 4’s medlemmer (Gribskov-Halsnæs Lærerkreds)  
 
Kære alle sammen.  
 
For at vi alle efter sammenlægningen af Gribskovkredsen og Halsnæskredsen skal vide, hvordan vi forholder 
os til de ture, vi pt. arrangerer, vil vi lige gøre rede for, hvilke retningslinjer vi for fremtiden har.  
Der er et par ændringer i betalingen for deltagelse i turene. Ændringerne er fremhævet i kursiv.  
 
1. Deltagelse gratis for medlemmer, dvs. entre og guide betales af kredsen. Kredsen giver tilskud til med-
lemmers frokost.  

2. Ægtefælle til medlem eller gamle kolleger uden medlemskab betaler gæstepris. Gæsteprisen dækker de 
faktiske udgifter dog minimum 50 kr. (administration, guide m.v.).  

3. Kredsen arrangerer en årlig julefrokost for medlemmer. Der opkræves et mindre beløb som egenbetaling 
fra medlemmer ved tilmelding. Ved for mange tilmeldinger i forhold til det mulige oprettes venteliste.  

4. Ved arrangementer/julefrokost har medlemmer altid fortrinsret frem for ikke-medlemmer.  
 
Vi håber, det er acceptable betingelser.  
Disse rammer rummer mulighed for, at alle kan deltage, at det ikke vælter budgettet, og at vi kan arrangere 
mange ture og dermed få masser af gode oplevelser sammen.  
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De bedste hilsner til alle i Fraktion 4 og velkommen til ”unge” pensionister  
Lisbeth og Ellen 

Kredsen i efterårsferien 

Kredskontoret holder ferielukket fra mandag d. 14. oktober 2019 – 18. oktober 2019. 

Ved akut behov for hjælp eller vedledning kan man kontakte kredsen på e-mail 034@dlf.org. Skriv kort, 

hvad det drejer sig om samt telefonnummer, og man vil blive kontaktet. 

mailto:034@dlf.org

