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Kære medlemmer 

Foråret er kommet, og der er fuld gang i både eksaminer og planlægning af næste skoleår. Det er også første 

skoleår med A20, som er ved at nærme sig sin afslutning, og derfor er det også tid til at reflektere og gøre 

status. Er vi nået i mål med realiseringen af A20 og lokalaftalerne?  

Det korte svar er nej! A20 beskriver parternes ønske om en kulturfor-

andring på skolerne. At skabe en kulturforandring er en adaptiv udfor-

dring, som kræver prøvehandlinger, justering, nye prøvehandlinger, ju-

stering osv. Det, der er muligt og virker et sted, virker ikke nødvendigvis 

et andet sted, så der er behov for at tage hensyn til den konkrete kon-

tekst af aktører, perspektiver, relationer og udfordringer for at lykkes 

med den nødvendige kulturforandring. Men vi er på vej i begge kom-

muner. Der er forskellige udfordringer i de to kommuner, men vi arbej-

der på sammen at finde løsninger. Senere i nyhedsbrevet kan I læse om 

nogle af de løsninger, som er fundet i Halsnæs Kommune.    

En lokal A20 opgave på skolerne er arbejdet med at kvalificere skoleplansarbejdet. Skal skoleplansarbejdet 

give mening, er det vigtigt med en fortløbende og dynamisk proces, hvor lærerkollektivet bliver inddraget. 

Leder og TR bør derfor planlægge en proces for arbejdet med skoleplanen.  

Man skal kunne se en tydelig forbindelse mellem den kommunale redegørelse – skoleplanen – opgaveover-

sigten. Det kan være på udmeldingen af undervisningstimer eller kommunale/skole indsatser fx læseindsats 

eller praksisudvikling, som skal kunne ses på opgaveoversigterne. Opgaveoversigten skal udarbejdes efter 

drøftelse med læreren, og bl.a. give grundlag for vurderingen af, om der er sammenhæng mellem lærerens 

arbejdstid og opgaver samt undervisning og forberedelse.  I A20 (§ 7 opgaveoversigten) er beskrevet de krav, 

der er til opgaveoversigtens udformning. Er du i tvivl og om din opgaveoversigt lever op til aftale kravene, så 

kontakt din TR. 

 

Nyt fra Gribskov Kommune 

Økonomi: 

Den tildelingsmodel som skolerne kører efter i Gribskov skal evalueres i efteråret.  

Regnskab for 2021; 

Vores område har haft et mindre forbrug på 11,6 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at FO har haft svært ved at 

ansætte personale samt at corona har nedsat aktivitetsniveau på området generelt. Der er ligeledes færre 

elever, som har valgt privatskolerne. 

Politisk har man valgt at overføre en del af pengene fra 2021 til 2022. Gilbjergskolen får en ekstrabevilling og 

har således fået afskrevet deres gæld. Og Sankt Helene skole får en ekstrabevilling på 1 mio., som skal 
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anvendes til at opretholde klasser. Skolen har udfordring med belægning, da der ikke er elever nok til en hel 

klasse på alle klassetrin.  

Budgetopfølgning: 

Der kommer en rammebesparelse på vores område på 400.000. 

 

Ukrainebørn 

Man har valgt at oprette en modtageklasse på Gribskolen, hvor der pt er 36 elever. 

På Nordstjerneskolen er der en anden modtageklasse for børn på 14 år +. 

Det forventes, at en del af udgifterne dækkes af kompensation fra Staten, og at kommunen selv skal dække 

resten. 

 

SP-området 

Der har været en lang inddragelsesproces på de interne specialpædagogiske undervisningstilbud, og den er 

nu ved at nå vejs ende. 

Alle parter, der har en del i området, har været inddraget. Svarene er indsamlet og kategoriseret. Konklusio-

nen er, at kvaliteten trænger til et løft, og man har identificeret 7 områder, hvor der skal sættes ind; 

1. Rammer og faciliteter; det er godt, tilbuddene ligger på skolerne, men der mangler rum og plads 

2. Elevsammensætning og gruppestørrelse har betydning for, om tilbuddet passer til det enkelte barn 

3. Undervisningsformer og -tilgange; der er et behov for pædagogiske aktiviteter, livsduelighed, prak-

tisk læring 

4. Tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde; der efterlyses tværfaglige samarbejdspartnere og mu-

lighed for støtte i hjemmet og fritidslivet 

5. Der efterlyses en mere specialiseret og fokuseret ledelse, faglig retning og struktur 

6. Faglighed og kompetencer; der mangler specialiseret viden, metoder, redskaber 

7. Et 11. skoleår og brobygning til ungdomsuddannelserne 

 

Nu ligger opgaven så hos politikerne i udvalget, og der er møde d. 20/6 

 

Sygefravær 

Selve sygefraværet, det sidste år, er stabilt på skoleområdet, og her er pt ingen grund til bekymring. 

Fra Gilbjergskolen er der blevet indberettet en hel del episoder på psykisk/fysisk vold. 

Dette mangler på de andre skoler. Er det fordi der ingen episoder har været? 

Eller skyldes det, at personalet ikke får indberettet? 
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Husk, at hvis man er blevet smittet af Covid 19 i arbejdstiden, så bør det også indberettes som en arbejds-

skade. I 2021 er kun 2 tilfælde blevet indberettet! 

 

 

”Sammen om Skolen i Gribskov Kommune”.  

I forbindelsen med at børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil har etableret det nationale 

samtale- og udviklingsprogram Sammen om Skolen, tog Kredsen sammen med formand for skolelederfor-

eningen Thomas Nørregaard initiativ til at mødes med Per Ullerichs (Velfærdsdirektør) og Claus Herbert (Cen-

terchef i Gribskov Kommune). Som første resultat af mødet er der blevet planlagt et fælles introforløb for 

nyansatte lærere i Gribskov Kommune, som starter efter sommerferien.  

Formand for KL´s Børne og undervisningsudvalg, Thomas Gyldal har sagt, at samarbejdet skal sikre kvalitet, 

ordentlighed og nye veje for samarbejdet om skolen, således at folkeskolen igen vælges til. Samtidigt skal der 

i det nye skoleår arbejdes for at samarbejdet etableres kommunalt.   

 

Nyt fra Halsnæs Kommune 

Økonomi:  

Det samlede regnskabsresultat (indtægter, drift, affaldsforsyning og anlæg) viser et 

underskud på 0,5 mio. kr. Det er 72,6 mio. kr. bedre end korrigeret budget. 

I forhold til servicerammen viser regnskabet et overskud på 26,4 mio. kr. Generelt tegner regnskabet et bil-

lede af en veldrevet kommune med styr på økonomien.  

 

Skole og dagtilbudsområdet har et mindre forbrug på 4 mio., hvilket ho-

vedsageligt er pga. mindre forbrug på dagtilbud, da man ikke har kunnet 

besætte alle pædagogstillingerne.  

 

Der er enkelte skoler, som har haft et overforbrug, højest har dette væ-

ret på Hundested Skole, da skolen nu står overfor at skulle reducere 

udgifterne til blandt andet personale, er der indført midlertidigt ansæt-

telsesstop på alle stillinger på skoleområdet i Halsnæs Kommune.    

 

 

Praksisudvikling – midtvejsevaluering: 

 

Kort inden påske holdt arbejdsgruppen bag praksisudvikling midtvejseva-

luering for skolerne, og de lærere, som er startet med praksisudviklingen. 

Mette Sabra og Michael Bie indledte eftermiddagen med at sætte fokus 

på den forandring, som vi håber, praksisudviklingen vil bringe for skole-

væsenet.  

 



 

 
                                                Gribskov-Halsnæs Lærerkreds 

Nr. 15 – maj 2022 – 5. årgang 

 
    

4 
 

Jim og Thomas fra Hundested Skole fortalte om deres arbejde med praksisudvikling. Fik du ikke læst artiklen 

i folkeskolen, så kan du læse den her side 32- 37: 

https://www.folkeskolen.dk/files/archive/_/4/5/folkeskolen03x22.pdf 

 

Efterfølgende blev der erfaringsudvekslet og arbejdet i Bazar stande 

med 5 forskellige temaer forberedelse, praksisudvekslingen, feed-

back, ledelse og om næste skridt. Dagen sluttede med skolevis opsam-

ling og drøftelse om, hvordan praksisudvikling skal indgå i planlægnin-

gen af kommende skoleår. 

 

 

Nye aftaler på skoleområdet i Halsnæs Kommune: 

 

6. ferieuge beskrives under det der benævnes ”Særlige aftaler” på opgaveoversigten. Her påføres følgende 

tekst: 

  

”Det er aftalt, at xx afholder 6. ferieuge. I den uge der afholdes 6. ferieuge vikardækkes de enkelte lektioner. 

I planlægningen af skoleåret er der taget højde for at medarbejderen afholder 6. ferieuge. På nærværende 

opgaveoversigt er 6. ferieuge ikke trukket ud af årsnomen. Ved fuld tid vil årsnormen være 1680 fratrukket 

37 timer, hvis man afholder 6. ferieuge.”  

 

I forhold til prøveafvikling er følgende aftalt: 

 

Bundne prøver:  

Tiden til prøveafvikling og censur for de obligatoriske prøver anses som en del af opgaven i at undervise i de 

pågældende fag og medtænkes ved tidsfastsættelse af de pågældende læreres opgaveportefølje i opgave-

oversigten. 

 

Prøver til udtræk:  

Når udtræksfagene er kendt for lederen, kan denne lave et estimat på det samlede tidsforbrug. Når udtræks-

faget er kendt for lærerne, så laves der en skriftlig aftale med de berørte. Den skriftlige aftale skal tage højde 

for tilpasning af øvrige opgaver, undervisningsopgaver samt tidsforbruget for forberedelse og afvikling af 

prøverne til udtræk. Såfremt opgaven er større end den undervisnings-, forberedelses- og opgavetid, der er 

angivet på opgaveoversigten, så kan der aftales afspadsering eller udbetaling af merarbejdet.  

 

 

  

https://www.folkeskolen.dk/files/archive/_/4/5/folkeskolen03x22.pdf
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Særlig feriegodtgørelse 
I forbindelse med indførelsen af den nye ferielov blev der lavet om i 

udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse. Du skal således være 

opmærksomme på, at beløbet er blevet fordelt i 3 rater. 

Udbetaling af den særlige feriegodtgørelse på 2,15 % er tidligere 

kommet med lønudbetalingen i slutningen af april måned. Dette er 

ændret med den nye ferielov. Nu udbetales de 2,15 % over 3 måne-

der. 

- 1,15 % udbetales med lønudbetalingen i april. 

- 1 % af lønnen for perioden 1. september – 31. maj udbetales med lønudbetalingen i slutningen af 

maj. 

- 1 % af lønnen for perioden 1. juni – 31. august udbetales med lønudbetalingen i slutningen af au-

gust. 

Vær også opmærksom på, at hvis du ikke har afholdt din 6. ferieuge, skal denne udbetales med lønudbeta-

lingen i slutningen af maj.  

 

 

Sommerferien 
Sommerferien nærmer sig også. I den forbindelse skal du være opmærksom på at den kollektive tvungne 

ferie falder de sidste 20 arbejdsdage i juli måned. Resten af dagene i elevferien er arbejdsdage eller 0-dage 

afhængig af, hvordan din skole har planlagt dagene. 

Skulle du være så uheldig at være syg ved feriens begyndelse, er det vigtigt at du giver din skole besked herom 

på den første feriedag. Derved får du ret til erstatningsferie.  

Skulle du blive syg i din ferie, skal du ligeledes give din skole besked på første sygedag. Du kan dog ikke i dette 

tilfælde få erstatningsferie for de første 5 sygedage.  

 

 
Referat af generalforsamling d.18.03.2022: 
 
1. Valg af dirigent: Bjarne Langkilde  

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig 
 

2. Beretning er enstemmigt vedtaget 
Spørgsmål til beretningen: 
- Blev der ikke skåret i ledelsestiden på skolerne, 

der er en oplevelse af mange ledere på skolerne? 
Der er tidligere blevet skåret i ledelsestiden, 
men ikke i de sidste budgetter kredsen bekendt.  
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- Har vi været ind over sammenlægning af klasser i Gribskov Kommune? Nej, det er en politisk 
beslutning ikke at sammenlægge klasserne. 

- Hvor mange deltog på sidste medlemskursus? Ca. 110 medlemmer 
- Kan alle deltage på Højskolen? Ja, den ligger dog ofte i uge 25/26. 
- A20 og ”Sammen om skolen” fortolkes forskelligt i forhold til inddragelse af lærerne, der er 

nogle skoler, hvor der ikke er den rette inddragelse, Hvad gør Kredsen? Vi har i begge kommu-
ner et samarbejde med forvaltning og politiker om at realisere A20 og ”Sammen om Skolen”. 
Vi er i proces, og begge parter har et fælles ansvar for at realisere A20.     

- Hvordan styrkes faglig klub? Måske skal kredsen møde op på faglig klub? Kredsen har i det 
sidste år deltaget i flere faglige klubber, men de sidste 2 år med corona, har udfordret mulig-
hederne for afholdelse og deltagelse i faglig klub på skolerne. Vi deltager gerne på faglig klub. 

- Pensionisterne: Bjarne Skule; jeg vil gerne arbejde med det fagpolitiske for pensionisterne 
Kunne man lave en mellemform for kommende pensionister, så de kunne deltage i pensioni-
sternes ture? Kredsen indkalder til møde for tovholderne for fraktion 4 og undersøger mulig-
hederne. 

- Hvorfor fortsætter vi de Nationale test, når alle ved, de er uduelige? Det er også uforståeligt, 
men det siges at, de skal tages for at undgå dataslip 

- En AMR slår et slag for DLF’s AMR-uddannelse; den er målrettet og meget specifik. Den kan 
anbefales 

 
3. Indkomne forslag 

 
Forslag til vedtægtsændringer,  
 
a) Ændring af §8 stk. 4, pkt. 6. 

 

Nuværende  Forslag 

Valg af suppleanter for de kongresdelege-
rede. Der vælges en 1. og en 2. suppleant fra 
Kredsstyrelsen eller blandt TR-erne. 

Valg af suppleanter for de kongresdelege-
rede. Der vælges en 1. og en 2. suppleant fra 
Kredsstyrelsen eller blandt TR-erne. 

 
Ændringsforslag enstemmigt vedtaget 
 

b) Ændring af § 4 
 

Nuværende Forslag 

… Kontingentet til kredsen reguleres hvert år 
pr. 1. januar med lønreguleringsprocenten 
afrundet til hele kroner. Yderligere ændrin-
ger af kontingentet til kredsen indgår i bud-
getforslaget og godkendes på generalfor-
samlingen. 

… Kontingentet til kredsen kan reguleres 
hvert år pr. 1. januar med lønreguleringspro-
centen afrundet til hele kroner. Yderligere 
ændringer af kontingentet til kredsen indgår 
i budgetforslaget og godkendes på general-
forsamlingen. 
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Ændringsforslag enstemmigt vedtaget 
 
4. Regnskaber: enstemmigt vedtaget 

Budget enstemmigt vedtaget 
5. Fastlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: 

 kontingent uændret – enstemmigt vedtaget 
6. Valg 

 
1. Valg af Formand – opstillet: Michael Bie Andersen 

Michael Bie Andersen valgt 
2. Valg af Næstformand – opstillet: Allan Nielsen  

Allan Nielsen valgt 
3. Valg af Kredskasserer – opstillet: Andreas Mørup 

Andreas Mørup valgt 
4. Valg af Sagsbehandler – opstillet: Marianne Bromand Hansen 

Marianne Bromand Hansen valgt 
5. Valg af øvrigt delegerede til Kongressen – opstillet: Allan Nielsen 

Allan Nielsen valgt 
6. Valg af 1. og 2. suppleant for de kongresdelegerede – opstillede hhv.: Marianne Bromand 

Hansen og Andreas Mørup 
1. suppleant: Marianne Bromand Hansen valgt 
2. suppleant: Andres Mørup valgt 

7. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsstyrelsen – opstillede: Mira Mussmann Wittrock og Lene 
Schmidt Pedersen 
1. suppleant; Lene Schmidt Pedersen valgt 
2. suppleant; Mira Muusmann Wittrock valgt 

8. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter – opstillede: Lars Peter Jønsson og Helle 
Brandt van Driel 
2 kritiske revisorer;  
Lars Peter Jønsson valgt 
Helle van Driel valgt 
 
2 revisorsuppleanter: 
Henrik Thye Hansen valgt 
Peter Zethner-Møller valgt 

 
7. Evt. 

- Man kan abonnere på ”Faglige seniorer” 
 
Den skriftlige beretning vil blive lagt på hjemmesiden https://www.gribskov34.dk/forside i uge 22. 

 

 

  

https://www.gribskov34.dk/forside
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Nyt fra Fraktion 4 (pensionisterne)  
 
Dejligt solskins - og besøgsdag på Fregatten Peder Skram d. 29. marts 2022 på Holmen i Kbh.  
 
Peder Skram er blandt andet kendt for det løsslupne missil - og 
vi fik den spændende sande historie derom og Kaptajn Olsen. Se 
i øvrigt Link til Odsherred Teater. 
Ca. 25 friske lærere var klar kl. 11. til at gå ombord, efter at alle 
var tjekket af militærpolitiet for lovlig billedlegitimation - pba 
den aktuelle situation i Ukraine. 
 
2 frivillige guider fra "Det flydende koldkrigsmuseum" var i hopla 
og fortalte gode historier samtidig med at de viste os rundt i 
grupper i de snævre gange og stejle trapper. 

 
Vi så arbejdspladserne ombord, som maskinrum, kanon-
tårn, telegrafstation, hospital, styrehus, kommandocen-
tral, kabysser, messer samt VIP-afdelingen og kaptaj-
nens lukaf. 
 
Vi sluttede af med lækkert smørrebrød og kaffe i messen, 
sagde tak til guider og hinanden for en dejlig dag og ople-
velse ombord. Og alle kunne godt relatere til Danmarks ak-
tuelle situation, hvor Søværnet har en vigtig rolle at spille 
ved forskellige lejligheder. 
 
Ivar Holten 

 
 
 
Lærerkalender 2022/2033 
Så er der kommet kalendere for det kommende skoleår. Hvis du gerne vil have en 
kalender, kan du gå til din TR eller afhente en på kredskontoret.  
 

 

https://www.odsherredteater.dk/event/missilet/2022-04-09/

