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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds!
I ønskes alle en god jul og et godt nytår!
Det bliver i år ikke den julemåned, som vi kender med julefrokost, julehygge og arrangementer. Det er dog
en lille pris at betale sammenlignet med de konsekvenser pandemien har for samfundet.
Desværre har coronapandemien også forsinket de ændringer af folkeskolen (reformen) som er helt nødvendige og akutte. Der har de sidste år på folkeskoleområdet været bred enighed blandt forskere, politikere
om organisationerne om, at styringen af folkeskolen og reformen ikke fungerer. Senest har Timss-undersøgelse vist et betragteligt og bekymrende fald i elevernes matematikfærdigheder, for de elever som er børn
af reformen. Børne- og undervisningsministeren har lovet ændringer i ”elefantstørrelser”. Det kan kun blive
godt, men ministeren mangler stadigvæk at sætte handling bag ordene.
Statsministeren satte ved folketingets åbning folkeskolerne i Holbæk og Esbjerg total fri – Tillykke til
Holbæk og Esbjerg, men hvad med os andre? Samtidig kan man håbe på, at friheden bliver brugt som
folkeskoleloven foreskriver, og at skolelederen i
samarbejde med lærerne skaber den bedste folkeskole for eleverne. Der har i folkeskolen siden reformen været for meget dårlig og ”grænseoverskridende” ledelse. Folkeskolen har brug for at blive ledet demokratisk. Et øget fokus på demokratisk ledelse er derfor nødvendigt.
Her kan A20 kombineret med de lokale aftaler blive en af de tiltrængte forandringer, som folkeskolen har
brug for styringsmæssigt, det er nu optil kommuner og kredse sammen at skabe den lokale forandring KL
og Danmarks Lærerforening ønsker sig. I Gribskov-Halsnæs Lærerkreds er vi klar. Det håber vi også at Gribskov og Halsnæs Kommune er.
Frihed er godt, men gør det ikke alene, mindst lige så vigtigt er det, at økonomien på folkeskoleområdet
hænger sammen og bliver genoprettet. I alt for mange kommuner, hvor resursetildelingen til folkeskolerne
er lavere end det beløb privatskolerne modtager pr. elev, hænger økonomien simpelthen ikke sammen.
Hvis man politisk ønsker en folkeskole som er konkurrencedygtig med privatskolerne, så må man også kommunaløkonomisk prioritere den lokale folkeskole. 10.000 lærerstillinger er nedlagt efter reformen. Fraregnet elevtalsfaldet, tegner det desværre stadigt et billede af en lokal kommunal nedprioritering af folkeskolen. Det ansvar må vi op til kommunalvalget 2021 tydeliggøre for vores valgte politikere.
Lad os sammen arbejde for, at 2021 bliver det år, hvor folkeskolen kommer tilbage på sporet, og vi oplever
reelle forandringer for lærer og elever.
Forhandlinger om A20 og lokale aftaler
Arbejdet med at sammenflette de lokale arbejdstidsaftaler og A20 er i fuld gang i begge kommuner. Jeres
tillidsrepræsentanter bliver opdateret på TR møderne. Vi ville gerne have informeret på fællesfaglige
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klubmøder, men må erkende at det ikke er muligt grundet coronapandemien. Vi håber, allerede i januar, at
have en fornemmelse af om det lykkes at skabe den forandring de KL og Danmarks Lærerforening har ønsket og arbejdet for. Fokus i arbejdet er fra kredsens side: transparens og fleksibilitet, professionelt råderum, fælles skoleudvikling og ikke mindst sammenhæng mellem opgaver og tid, herunder forberedelse og
undervisning.

Nyt ansigt på kredskontoret
På generalforsamlingen i juni blev det besluttet efter indstilling fra kredsstyrelsen, at
vi ansætter en administrativ medarbejder på kontoret. Det er nu lykkedes at finde
den rette til stillingen som tiltræder d. 1/1 2021. Valget er faldet på Sanna TrolleSchultz som bor i Helsinge med sin mand og to børn. Sanna er uddannet i Helsingør
Kommune og har bl.a. erfaring med sagsbehandling fra Helsingør og Furesø Kommuner. Sanna er udvalgt blandt 175 ansøgninger, hvoraf 10 var indkaldt til samtale.

NYT fra Gribskov Kommune
Covid 19 og rengøring: Her er vi tilbage på det niveau, der var før Corona. Det skyldes, at smitten indtil nu,
ikke sker på skolerne, men i andre sammenhænge, og derfor har kommunen anset det for unødvendigt at
fortsætte opgraderingen. I de klasser, hvor der er udbrud, gøres der ekstra rent. Ændrer dette billede sig, vil
man genoverveje rengøringen. Der er fra Statens side givet en ekstra bevilling til de øgede udgifter, der er i
Kommunerne pga. Covid 19. Og de bruges bl.a. til ekstrarengøring på skolerne, dels når der er udbrud i en
klasse og dels til værnemidler. Der gives således ikke penge til forebyggende rengøring, og det er ikke lærerne, der skal gøre ekstra rent. Kommunen vurderer ikke, at der er behov for ekstra rengøring. Som lærer
må man således gøre op med sig selv, hvor meget man vil spritte af, for at kunne være i det.
Fleksibilitet: politisk ønskes en højere grad af fleksibilitet på kommunens arbejdspladser. Derfor opfordres I
til at sætte punktet på dagsordenen i fx Faglig Klub; Hvordan ser fleksibilitet ud på vores arbejdsplads? Tilpas? For meget? For lidt? Er den gensidig? Svarene indsamles og tages med tilbage i HU.
Efter- og videreuddannelse: Kommunen har frem til 2025 penge til linjefags- og sp-kompetenceløft, så
medarbejdere opfordres til at søge efteruddannelse inden for disse områder. Det er vigtigt at lærerne kvalificeres i inklusionsopgaven, ellers får vi svært ved at løfte opgaven. Da der i de kommende år, skal spares på
SP-området, må vi forvente at flere udfordrede elever skal blive i klasserne, derfor er det nødvendigt, at
lærerne har de nødvendige kompetencer.
Økonomi: Der er vedtaget en ny tildelingsmodel for skolerne, som bygger på en grundtildeling + en klassetildeling + en elevtildeling + 1 mio. til de skoler, der rammer en dækningsgrad på 100 eller derunder. Der
kommer ikke flere penge til området, der er udelukkende tale om en omfordeling af den samme pose
penge.
Det er ønsket om en mere retfærdig tildeling som ligger til grund for den nye model, sådan at små og store
skoler kan tilbyde den samme service. Og det har været en længere proces, der startede tilbage i august
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med workshops, hvor skolebestyrelser, skoler, politikere, Kreds og administration deltog. Man kiggede på
de økonomiske udfordringer skolerne har og på forskellige styringsmodeller og konsekvenserne af disse. Til
sidst indstillede man den model, som nu er vedtaget.
NYT fra Halsnæs Kommune
Covid 19 og rengøring: Der har været holdt møde med ledelsen af den kommunale rengøring på baggrund
af en oplevelse af manglende rengøring på dagtilbud og skolerne. Skoleledelserne har taget tilbagemeldingerne fra personalet alvorligt og på mødet blev udfordringerne italesat.
Ølsted Skole: Thomas Haarup Karlsen (Viceskole- og faglig leder Melby Skole) er blevet konstitueret skoleleder på Ølsted Skole indtil 1.3 2021.
Kommunal uddannelsespulje: I budget 2021-2024 er der årligt afsat 2 mio. til kompetenceudvikling. Sagen
behandles i december på H-MED.
AULA: På fagligt dialogforum blev Aula drøftet. Der var ikke kritik af Halsnæs Kommunes implementering af
Aula+, men en kritik af Aulas funktionalitet. Sørgeligt er det at kommunerne nu påtvinges en binding på 10
år frem for oprindeligt 8 år samt en prisstigning på 50 mio. for et system hvis funktionalitet ikke i tilstrækkelig grad kan matche skolernes behov.
Nyt fra Kredsen
Kongres: På årets kongres ultimo september blev der valgt ny formand. Valget faldt på Gordon Ørskov
Madsen. På grund af Corona blev kongressen kun en enkelt dag. Anden dagen blev afviklet virtuelt med en
del udfordringer og forsinkelser. Kvalitetsmæssigt og demokratisk var det på ingen måde optimalt, men dikteret af den aktuelle COVID-19 situation.
Medlemskursus: Vi valgte ikke at gennemføre dette års medlemskursus. Dog fandt vi en pragmatisk løsning
med Marienlyst og håber derfor, vi kan gennemføre et medlemskursus april/maj 2021.
Fraktion 4/pensionisterne: Vi har i samråd med Ellen Kai-Sørensen og Lisbeth Braat aftalt, at samtlige pensionist turer samt julefrokosten er udskudt til foråret. Der kan evt. blive tale om en påskefrokost i stedet.

Kredsens facebookside og fælles hjemmeside
Vi vil så gerne have nogle flere til at følge kredsens facebookside. Gå ind og følg/søg efter Gribskov-Halsnæs
Lærerkreds på https://www.facebook.com/
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