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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds!
I ønskes alle en god sommerferie!
Det har igen i år været et ”meget” anderledes og helt uforudsigeligt skoleår. Covid-19 krisen lukkede
skolerne ned igen. Der blev landet en samarbejdsaftale A20, som er i sin tidlige implementering. Det
lykkedes heldigvis igen at afvikle generalforsamlingen fysisk. Tak til alle der deltog og debatterede
kredsens arbejde gennem året.
Samtidig er de første erfaringer fra Covid-19 krisen ved
at blive omsat til politik. Den 2. juni 2021 blev der landet
en aftale om genåbning. I aftalen gives skolerne en
række frihedsgrader næste år, når det fx gælder understøttende undervisning, elevplaner og kvalitetsrapporter. Det giver god mening at veksle den understøttende
undervisning til to-lærer og slippe for noget af det meningsløse kontrol og bureaukrati. Denne frihed fra centralt hold er helt i tråd med de kommunale ønsker i
begge kommuner.
Som alle ved er frihed godt, men når der ingen penge er, så risikerer friheden at blive politisk ansvarsfralæggelse. Det er fint at veksle den understøttende undervisning, men hvis SFO skal holde
længere åbent, hvordan skal det så finansieres? Det er byrådet som allokerer resurser til folkeskolen, derfor bliver det vigtigt frem mod kommunalvalget, at arbejde for at folkeskolen også bliver
økonomisk prioriteret, så der er en reel mulighed for at lykkedes med den store og komplekse opgave det er at drive folkeskole.

Medlemskursus 8. og 9. oktober 2021 på Marienlyst.
Husk at sætte x i kalenderen den 8. og 9. oktober, hvor GribskovHalsnæs Lærerkreds holder medlemskursus på Marienlyst Strandhotel. Det bliver i år et helt fantastisk indholdsrigt medlemskursus, vi arbejder med at få de sidste aftaler på plads. Traditionen
tro får vi besøg af de to borgmestre Anders Gerner Frost (Gribskov) og Steffen Jensen (Halsnæs) til skolepolitisk debat og vi forventer også at Gordon Ørskov Madsen (Formand/ DLF) kigger
forbi. Har du input til hvordan medlemskurset kan blive endnu
bedre, så kontakt din TR eller kredskontoret.
1

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds
Nr. 10 – juni 2021 – 4. årgang

Generalforsamling i kreds 34
Fredag den 11. juni 2021 blev der holdt generalforsamling på Ramløse skole.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Første pkt. var valg af dirigent, Bjarne Langkilde blev enstemmigt
valgt. Bjarne meddeler, at det er en lovlig indkaldt generalforsamling og en beslutningsdygtig generalforsamling
Beretning bestod af følgende temaer: Corona, Lokalaftale, A20, Ny formand for DLF, Er vi gearet til
fremtiden, Løntjek, Mellemformer, OK21,
Lokalaftale Halsnæs, Lokalaftale Gribskov, Gribskov kommune, Halsnæs kommune, Sagsbehandling,
Rådgivning,
Lønforhandlinger,
HU,
CenterMED og Pensionister.

Debattemaer i forbindelse med beretning:
Arbejdstid, Tiden der forsvinder pga. lange pauser, Opgaveoversigter, Samarbejde med Gribskov
ønskes, Professionel Kapital i Halsnæs, Praksisudvikling i Halsnæs, Fælles forberedelse, SP-tilbud bliver discounttilbud, Tidlig indsats – mellemformer - inklusion, Bliver fremtidens undervisning målrettet de få - skal klassefællesskabet betale prisen for inklusion? Udfordringer i inklusionen.
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning
Indkomne forslag
Ændringsforslag til vedtægterne blev enstemmigt vedtaget
Regnskaber
Udgifter: punktet med negative renter løses ved at investere pengene
Corona har lagt mange arrangementer/aktiviteter ned, hvilket har givet besparelser og overskud.
Regnskabet enstemmigt vedtaget
Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Kontingent: Det lokale kontingent fortsætter uændret, men man skal forvente at det centrale kontingent muligvis vil stige, det har hovedforeningen varslet som punkt på kongressen til efteråret.
Opfordring til kredsen, at der frikøbes mere, så man har flere hænder på kontoret. Der skal måske
bruges flere kræfter på forhandlinger med kommunerne, så man er mere robust.
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Svar; kredsen er obs på situationen og har derfor ansat administrativ medarbejder, der kan aflaste.
Kredsen tager det op med TR og kommer på næste generalforsamling med oplæg.
Lokalt kontingent fortsætter uændret – enstemmigt vedtaget
Eventuelt
Ros til kredsstyrelsen

Arbejdstidens opgørelse
Med dette skoleårs afslutning går vi over til den nye arbejdstidsaftale pr. 1. august 2021. I begge
kommuner er der lavet en ny lokal arbejdstidsaftale.
Man skal være opmærksom på, at med dette skoleårs afslutning skal der ske en opgørelse af den
præsterede arbejdstid. Der er en sammenhæng mellem opgaveoversigten, planlægningen/dagligdagen og opgørelsen af arbejdstiden. Man kan sige, at opgaveoversigten er budgettet og ens løngaranti, mens opgørelsen af den præsterede arbejdstid er regnskabet. Opgørelsen af den præsterede
arbejdstid er også afgørende for, om man evt. har overtid til udbetaling.
Helt konkret skal man bede ledelsen om at få opgjort sin præsterede arbejdstid, hvis ikke det sker
automatisk fra ledelsens side af.
Vær ligeledes opmærksom på, om du har holdt din 6 ferieuge i dette skoleår. Hvis ikke det er tilfældet, skal man have den udbetalt. Aftalen om 6. ferieuge skal fremgå af opgaveoversigten.
Hvis man kommer i tvivl om sin arbejdstid og opgørelsen af denne, her ved skoleårets afslutning,
opfordres man til at spørge sin TR til råds.

Nyt fra Fraktion 4!
Kære alle pensionistkolleger. Så starter vi igen og håber, vi nu er inde i en stabil periode, så vores
arrangementer bliver til noget.
Vi tager vores gamle program op, ryster posen, og nu ser det således ud:
Tirsdag d. 28. september 2021 - Frihedsmuseet, Churchillparken 7, 1263 København.
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Kl. 12.00 spiser vi frokost på Cafe Frihedsmuseet.
Kl. 13.15 har vi første rundvisning, hvor der er plads til 20 personer.
Kl. 13.45 har vi endnu en rundvisning, hvis flere end 20 personer tilmelder sig.
Ved tilmeldingen bedes I bestille, hvad I ønsker at spise, så cafeen har vores mad klar.
Gæstepris 135 kr., medlemmer gratis.
Menu
Rundtenommer 85 kr.
1. Solbærsild
2. Karrysild
3. Røget Laks
4. Æg og rejer
5. Kartoffel
6. Roastbeef
7. Sandwich
8. Husets salat
Bestil venligst mad med nummer. Tilmelding senest d. 20. september
Tirsdag d. 16. november 2021 - Tycho Brahes Planetarium, Gl. Kongevej 10, 1610 København.
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Kl. 10.45 mødes vi.
Kl.11.00 skal vi på en eksklusiv rumvandring i Planetarium og i den prisvindende udstilling KOSMOS,
hvor engagerede guider fortæller vores kosmiske historie. Rundvisningen varer 1 time.
Derefter ”Film og Rummet t/r” i den smukke totalrenoverede Planetariekuppel, varighed 1 time.
Besøget sluttes af med frokost i Planetariets restaurant, hvor der serveres 2 stk. smørrebrød, et glas
vin eller en øl, vand og kaffe.
Arrangementet er ret dyrt, det koster 425 kr. pr. person, derfor er der en egenbetaling på 200 kr.
Gæstepris 425 kr.
Det er ikke muligt at fravælge frokost, da tilbuddet er en samlet pakke.
Tilmelding senest d. 9. november helst på mail til:
Lisbeth Braat: lisbeth_braat@yahoo.com (husk underscore mellem lisbeth og braat) eller
Ellen: ellenks@live.dk
Venlig hilsen og på godt gensyn
Lisbeth og Ellen

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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