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Kære medlemmer 

Sommerferien nærmer sig og det glæder både elever, lærere og ledere sig til. Den danske Folkeskole er ab-

solut OECD topscorer i lange skoledage og kortest ferie. Med folkeskolereformen fra 2014 ligger Danmark 

helt i top hvad angår kortest ferie og lange skoledage, sammenligner man med fx Schweitz, Norge, Finland 

og Sverige, så er sommerferien her typisk 8-9 uger. Så det er helt fortjent og forståeligt, at batterierne er ved 

at være tømt for strøm.  

Når vi nærmer os sommerferien er det også tid til, at vi må sige pænt 

farvel til en helt række gode lærerkollegaer, nogle skifter job og andre 

overgår til pension. I ønskes alle tillykke med det nye, som I skal i gang 

med, om det er job eller otium. 

Det betyder også, at vi efter ferien skal sige goddag til nye kollegaer. Det 

har vist sig helt nødvendigt at tage særligt godt imod de nye lærere. Vi 

har i begge kommuner aftalt introforløb samt reduceret i undervisnings-

mængden, men forskning og undersøgelser viser, også at fx mentorord-

ninger og supervision er med til at fastholde ikke bare nye men også er-

farne lærere.    

Efter ferien venter der også store udfordringer kommunalt, en historisk ringe økonomiaftale mellem Rege-

ringen og KL varsler besparelser i kommunerne. Der er i aftalen til dels kompenseret for det demografiske 

pres, men de øgede udgifter til det specialiserede område, er der ikke taget hånd om. Mens de fleste fx Nina 

Smith (økonom) taler om nye 2. generationsreformer af vores samfund, hvor det ikke kun er den økonomiske 

bundlinje som er i fokus, men også det bredere samfundsmæssige perspektiv. Så der tegner sig et billede af 

en virkelighed i kommunerne som bliver en anden. Hvor vi burde investere i de unge med særlige behov, så 

bliver der i stedet for tale om en opbremsning og besparelser på det specialiserede område. Det er ikke 

manglende erkendelse af udfordringerne på det specialiserede område, men snarere et udtryk for, at kassen 

er tom. Det seneste forsvarsforlig fra marts, hvor der årligt bruges 18 mia. ekstra på forsvaret, har fjernet det 

økonomiske råderum. 

Ekstraordinær generalforsamling  

Desværre har Andreas Sune Mørup valgt at opsige sin stilling på Gribskolen i Gribskov Kommune, det betyder 

også, at vi efter sommerferien skal vi finde en ny kasserer og have arrangeret en ekstraordinær generalfor-

samling.  

Hvis I har kendskab til eller er fagpolitiske engageret med sans for tal, regneark og økonomi, så høre vi gerne 

fra jer. I kan kontakte kredsen for yderligere information om funktionen som kasserer. Andreas har ydet en 

fantastisk indsats på kontoret og hans indsats og engagement vil blive savnet.  
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Folkemødet 2022  

Sidste fredag var kredsen vært ved to events på folkemødet ved DLF Huset 

(Klippescenen). Første event var fredag morgen om ”praksisudvikling som 

værktøj til realisering af A20” i Halsnæs Kommune. Oplægsholderne var 

Steffen Jensen (Borgmester Halsnæs), Sune Bjørn Larsen (cand.psych.aut, 

Ph. D) og Michael Bie Andersen (Kredsformand). Michael indledte med at 

tale om aftalesporet og samarbejdssporet, Sune fortalte om hvorfor 

netop praksisudvikling virker og Steffen om partnerskaber, ledelse og den 

kommunalpolitiske vinkel. Der var gode spørgsmål fra deltagerne fx fra 

Bent Hansen (Borgmester i Gribskov) som spurgte til resultater og evalu-

ering.  

Anden event på folkemødet var fredag eftermiddag og arrangeret i 

samarbejde med Furesø, Frederikssund og Helsingør Lærerforening. 

Eventens tema var ”Fastholdelse og rekruttering af lærere i Nord-

sjælland” og deltagerne var Steffen Jensen (Borgmester Halsnæs 

Kommune), Kari Jørgensen (Skoleleder Helsingør Kommune), Anna 

Recinella (Skoleleder Allerød Kommune), Christian Holm Donatzky 

(Helsingør Kommune), Merete Knuhtsen (Kredsformand Helsingør 

Kommune), Ordstyrer: Michael Bie Andersen (Gribskov-Halsnæs Læ-

rerkreds). Eventen var velbesøgt og de fleste pladser på klippesce-

nen var optaget.  

Det blev en god debat, hvor hovedkonklusionen var, at det ikke var nok at tale folkeskolen op, men at folke-

skolen også skulle handles op.   

Opfølgning på KV21 debat i Gribskov Kommune. 

Mandag den 20/6 lykkedes det endeligt at overrække Udvalget for Skole, 

Børn og Familie i Gribskov Kommune ønskerne til folkeskolen i Gribskov fra 

KV21 debatten om folkeskolen.  

Til valgdebatten i november havde deltagerne skrevet deres ønsker til folke-

skolen og hængt dem på et træ. Udvalget 

fik både æbletræ og ønsker overrakt af Lea 

Egholm Hasselager (skolebestyrelsesfor-

mand Skt. Helene skole), Pernille Martens Jensen (BUPL) og Michael Bie 

Andersen (Kredsformand). Valgdebatten var arrangeret af skolebestyrel-

serne i Gribskov, Mette Klinkby Berndsen (Folkekirkens Skoletjeneste), 

FOA, BUPL og Gribskov-Halsnæs Lærerkreds og støttet af FH.  De 33 ønsker 

fra aftenen gav alle udtryk for ønsket om en stærkere folkeskole, økono-

misk, uddannelsesmæssigt via flere læreruddannede, øget råderum lokalt og m.m.  
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OK Sommerkampagne 

Den 6. ferieuge er som bekendt ikke faldet ned fra himlen, men for-

handlet hjem gennem overenskomsten. Det gør vi opmærksom på 

med OK sommerkampagnen. 

Kredsen har i år takket ja til FH Hovedstadens tilbud om at få færdig-

pakkede stofnet med lidt merchandise. Vi har stadig pakker på konto-

ret til de tillidsrepræsentanterne, som ikke har afhentet endnu, så har 

I ikke allerede modtaget en lille hilsen, så gør I det kort efter ferien.    

Medlemskursus 2023  

Aftalen vedr. Medlemskurset 2023 er på plads, og kurset afholdes fredag d. 13/1 og lørdag d. 14/1 2023 på 

Marienlyst Strandhotel i Helsingør. Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen og reserver weekenden.  

Hvis du bliver syg før eller i sommerferien 

Er man så uheldig at blive syg i sin ferie, har man ret til erstatningsferie. Det er en rettighed, som man har 

ifølge ferieloven, og som gælder for de 5 ugers ferie, som man har optjent. 

Vores sommerferie ligger i begge kommuner fra mandag d. 4. juli – fredag d. 29. juli 2022 (begge dage inkl.), 

i alt 4 ugers sammenhængende sommerferie. 

Erstatningsferie skal efterfølgende afholdes i perioden fra 1. september 2022 – 31. december 2022. Ved syg-

dom i hele denne periode, kan erstatningsferie overføres til den efterfølgende periode efter aftale med sko-

lens ledelse. 

Det skal du gøre: 

Hvis du bliver syg i din ferie, kan du få erstatningsferie. Du skal straks melde dig syg og indhente en lægeer-

klæring til din arbejdsgiver, som du selv skal betale. 

Du sygemelder dig efter ledelsens retningslinjer for sygemelding på din skole.  

Vær opmærksom på, at de første 5 sygedage i ferien ikke erstattes – de er karensdage. 

Hvis du er nyansat – og ferie? 

Hvis du er blevet nyansat i perioden 1. september – 31. august 2022, har du ikke optjent nok ferie til afvikling 

af 4 uger i juli måned, med mindre at du kommer fra ansættelse i en anden stilling. 

Der vil derfor være dage i juli måned, hvor du skal være tilmeldt dlf/a.  

Er du blevet ansat på skolen i denne periode, skal du kontakte ledelsen på skolen og spørge, hvor meget ferie, 

du har optjent til afvikling i juli måned med løn. 

Herefter skal du kontakte dlf/a (Vigtigt, at det er inden feriens begyndelse) og søge om feriedagpenge. 
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Nyt fra Fraktion 4 

Pensionisterne på tur til Sagnlandet Lejre 

Ca. 20-25 tidligere glade og interesserede lærere fra Hals-

næs og Gribskov var ankommet til Lejre kl. 17, efter den 

almindelige åbningstid.  

Således kunne vi i fred og ro kigge på "løjerne". 

Lasse var vores guide og gjorde det forrygende, med en 

masse skønne historier og levendegjorde derved denne 

kulturperle. 

Vi havde en time med Lasses fortællinger og fokus var på 

den nyetablerede Kongehal, som viser og rejser sig som 

"en kæmpe af et hus" i en fantastisk indretning med for-

skellige rum. 

 

På et smukt bakkedrag i Sagnlandet Lejre ligger den genskabte udgave af den 

største kongehal vi kender fra vikingetiden i Danmark. Resterne af den originale 

bygning blev udgravet under tre kilometer fra Sagnlandet Lejre, på en mark i 

landsbyen Gl. Lejre. Her havde arkæologer af flere omgange været travlt be-

skæftiget med at udgrave sporene af en imponerende bebyggelse, som stræk-

ker sig fra jernalderen og langt ind i vikingetid. 

 

I 2009 dukkede resterne af Danmarks største vikingetidshus frem af mulden. 

Med lidt over 60 meter fra gavl til gavl var hallen cirka lige så lang som en mo-

derne fodboldbane er bred, og med sine rækker af store, tykke stolper har kon-

struktionen kunnet støtte en bygning med en loftshøjde på over 10 meter. Med 

sine over 600m2, er den store kongehal et enestående vidnesbyrd om kulmina-

tionen af nordisk arkitektur og håndværk i vikingetiden. Fantastisk ornamente-

ring og udskæringer, alt i egetræ - meget i de såkaldte flådeegetræer. 
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Som en sidegevinst var der elever - meget fortællende og glade - 

(4. klasse) fra Amager som boede i telte og var i gang med brød, 

suppe, smør og marmelade - gjort med egen flid. 

Eleverne viste stolt deres "bopæl" frem - der skulle soves i skind 

for natten. Spændende. 

 

Vi sluttede af på den kølige sommeraften med dejligt smørre-

brød og alle begav sig hjemefter igen mod Nordsjælland, stærkt 

beriget på indtryk fra, og fortællinger om fortiden. 

 

Tak til Ellen og Lisbeth for et godt årsprogram. Vi ses i det nye skoleår. 

Billeder: Peter Salicat og Ivar Holten 

Tekst: Ivar Holten 

 

 

 

 


