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Kære medlemmer 

Blodrøde budgetter kunne være overskriften på denne tids budgetforhandlinger i kommunerne. Baggrunden 

for den ringe aftale om den kommunale økonomi, som Regeringen og KL har indgået, skal findes i høje infla-

tionstal og en generelt stor økonomiske usikkerhed bl.a. på baggrund af krigen i Ukraine, energikrisen og de 

fx 20 mia. der afsættes til forsvaret m.m.  

 

I over 2/3 af kommunerne skal der spares på skoleområdet. Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune går 

desværre heller ikke fri. Det er særligt det specialiserede område som rammes. Det er også begrænset, hvilke 

andre steder man efterhånden kan effektivisere eller reducere. I Gribskov Kommune er der fx en negativ 

udmøntning af folkeskolemilliarden, som var øremærkede til flere lærerstillinger i kommunerne. Det ser ud 

til, at pengene er forsvundet ned i et sort hul.   

 

Det er positivt, at det er begrænset, hvilken skade besparelserne i år gør på normalområdet, men der kan 

selvfølgelig være afledte effekter af besparelserne på det specialiserede område, som rammer normalområ-

det efterfølgende.   

Samtidig er opgaverne og udfordringerne på skoleområdet på ingen måde aftagende. Trivselsudfordringer, 

vækst i fagenes indhold og mulige nye fag, frihedsdagsorden, nye evalueringsformer og Inklusion. Alt sam-

men opgaver, som der burde prioriteres og udløse flere lærerressourcer. Derfor har vi valgt, at temaet på 

medlemskurset er tonet i forhold til arbejdsmiljø og fokus på forholdet mellem krav og ressourcer. Vi håber 

at se rigtig mange på medlemskurset!     

 

Ekstraordinær generalforsamling d. 18/8  

På den ekstraordinære generalforsamling d. 18/8 2023 på Nordstjerneskolen (Helsinge) 

blev Mads Holmgaard, som også er TR på Lillebjerg skole, valgt til Kredskasserer. Tillykke 

til Mads med valget og tak til jer som deltog i den ekstraordinære generalforsamling på 

en meget varm sommerdag. 

 

Lønstigninger pr. 1. oktober 2022 

Lønningerne i kommuner, regioner og i staten stiger pr. 1. oktober 2022. Stigningerne er den fjerde stigning 

i OK21-perioden, som løber frem til 31. marts 2024. 

Pr. 1. oktober 2022 er der aftalt en generel lønstigning samt en udmøntning fra reguleringsordningen, som 

betyder, at lønsatserne stiger ca. 2,55 %. 

Næste kommunale lønregulering sker 1. april 2023.  
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Fem dages omsorgsorlov 

Den 2. august 2022 trådte en ny lov i kraft, hvorefter en lønmodtager har ret til ulønnet omsorgsorlov med 

henblik på personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner, som har en alvorlig 

helbredsmæssig tilstand. Retten gælder også en person, der bor i samme husstand som lønmodtageren. 

Lønmodtageren har maksimalt krav på omsorgsorlov i fem arbejdsdage hvert kalenderår. Dagene kan hol-

des som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. 

Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtageren lægeligt dokumenterer behovet for omsorgsorlov eventuelt 

gennem en lægeerklæring. Udgifter i den forbindelse skal betales af lønmodtageren. 

Når lønmodtageren har været på omsorgsorlov, har vedkommende ret til at vende tilbage til samme eller 

tilsvarende arbejde og arbejdsvilkår. 

Med den nye lov får lønmodtagere med mindst seks måneders ansættelse også ret til at anmode arbejdsgi-

veren om ændrede arbejdstider eller -mønstre til omsorgsformål i en periode. 

Arbejdsgiveren skal besvare anmodninger inden for et rimeligt tidsrum. 

En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne ønsker at tage omsorgsorlov eller få æn-

drede arbejdstider eller -mønstre. Hvis dette alligevel sker, så har lønmodtageren krav på en godtgørelse. 

 

Fælles AMR/TR-møde 

Onsdag d. 24. august 2022 havde arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne i begge kom-

muner et fællesmøde om arbejdstid og arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelsen om det psykiske arbejdsmiljø blev gennemgået og drøftet. Hvad betyder denne bekendt-

gørelse for lærerne på skolerne? Hvilke opgaver giver det de tillidsvalgte på skolerne? Hvad kan vi som fag-

forening bruge denne bekendtgørelse til?  

Skoleplanen og arbejdsmiljø blev også vendt. Hvilke områder kan skrives ind i skoleplanen som en ramme 

om en given opgave?  

Fra referatet under dette punkt: ”Eksempler på arbejdsforhold, der kan indarbejdes i skoleplanen med et 

arbejdsmiljømæssigt sigte: Beskrivelse af teamsamarbejdet på skolen, beskrivelse af pauser på skolen – 

også en beskrivelse af ønsket pausekultur, beskrivelse af skole- hjemsamarbejdet – gerne med tidsramme 

til denne opgave og ledelsens forventninger til indhold i møderne.”  

På mødet var der også en fælles gennemgang af opgaveoversigten. Hvad skal den indeholde? Hvad står der 

i aftalerne? 

Aftalen er, at kredsen én gang årligt holder et fællesmøde for TR/AMR, og at der holdes 2 møder for AMR 

henholdsvis et møde i efteråret og et møde i foråret. Næste møde bliver i november 2022. 
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Medlemskursus fredag d. 13/1 og lørdag d. 14/1 2023  

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds inviterer til et par forrygende dage med 

spændende indhold, lækker mad og godt selskab på Marienlyst Strand-

hotel, Nordre Strandvej 2A, 3000 Helsingør.  Indkvarteringen foregår i 

dobbeltværelse, så tilmeld dig gerne sammen med en god kollega. 

Transporten til og fra Helsingør sørger man selv for, men TR hjælper 

gerne med koordineringen. 

Afbestiller man efter d.1/1 2023 er der et afbestillingsgebyr på kr. 500 til 

dækning af div. udgifter. 

På medlemskurset kan du møde: 

 

Morten Refskov, formand for overenskomstudvalget, kommer og fortæller om 

foreningens arbejde med at realisere A20 samt aktuelle fagpolitiske emner. 

Morten er tidl. formand for Ballerup Lærerkreds. 

  

Malene Friis Andersen er Ph.d., autoriseret psykolog, forfatter og ekspert i 

ledelse, stress og psykisk arbejdsmiljø. Hun har igennem 17 år arbejdet med 

emnerne på forskellige måder: Som klinisk psykolog, som organisationspsy-

kolog og som forsker. Malene er forfatter til en lang række videnskabelige 

artikler samt prisvindende bøger. Hun er blevet tildelt GL-prisen for sin for-

midling og bliver ofte anvendt i medierne som ekspert og debattør.  

Susanne Ekman Lektor, Center for Arbejdslivsforskning udstiller i sit oplæg eksempler 

et udpint dansk velfærdssamfund, hvor bl.a. uddannelsessystem lider af socialt, tids-

ligt og økonomisk underskud. Med udgangspunkt i grundig forskning, vises hvor svært 

det er for både ledere og medarbejdere i velfærdsstatens maskineri at adressere sy-

stemiske problemer, især når det gælder misforhold mellem krav og ressourcer. I ste-

det lander ansvaret hos den enkelte, som føler krav om at overbyde i forhold til tid og 

ressourcer.  

Steffen Jensen (S) er borgmester i Halsnæs. Han voksede op i Frederiksværk, og har en 

baggrund som lærer og tillidsmand. I 2013 blev han valgt ind i Halsnæs byråd og blev 

borgmester i 2018. 
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Bent Hansen (V) er borgmester i Gribskov Kommune i forbindelse med kommunal-

valget udtalte Bent:  

"Min primære vision er at vi skal have tingene lidt mere “ned på jorden”, få fjernet 

det kommunale bureaukrati og altid huske at det er de kommunale kerneopgaver 

som først skal prioriteres." 

 

 

Program 

Fredag d. 13/1 

15.15 - 16.00  Ankomst / kaffe og snacks  

16.00 - 16.30  Velkomst ved Kredsen  

16.30 - 17.30  Morten Refskov (Formand overenskomstudvalget)  

17.30 - 17.45   Pause – evt. check in  

17.45 - 19.30   Malene Friis Andersen  

19.30 -   Middag  

 

Lørdag d. 14/1 

6.00 - 9.30  Mulighed for at benytte Spa og Wellness   

7.00 - 9.30  Morgenmad  

9.30 - 11.00  Susanne Ekman  

11.00 - 11.15  Pause 

11.15 - 12.30  Skolepolitisk debat med Bent Hansen og Steffen Jensen 

12.30 -   Frokost 

Farvel og tak   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tilmeldingsblanket 

Navn: __________________________________________________________ 

Skole + evt. afdeling: ______________________________________________  

E-mail: _________________________________________________________ 

Mobil nr: ___________________ 

Vil gerne bo sammen med: _________________________________________ 

Bemærkninger til spisning/fødevarer: Fx Allergi, vegetar m.v.   

________________________________________________________________  

Ved overtegning ønsker jeg at stå på venteliste: ja____ nej____ 

 

Du udfylder tilmeldingsblanketten og afleverer den til din TR eller sender en mail til Kredskontoret med 

ovenstående oplysninger på mailadressen: 034@dlf.org (senest 13. december 2022)  

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer! 

mailto:034@dlf.org
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Julefrokost for pensionister/Fraktion 4  

Planlægningen af årets julefrokost er allerede i fuld gang, og vi er glade for at kunne fortælle jer, at vi i år 

skal mødes på restaurant Fyrkroen i Gilleleje.  

Julefrokosten afholdes tirsdag d. 22/11 2022 kl. 12.30 – 15.30 på Fyrkroen, Fyrvejen 29A, 3250 Gilleleje. 

Julefrokostmenuen består af: 

2 slags sild 

Rødspætte 

Gravad laks 

Julemedister 

Flæskesteg 

Risalamande 

1 genstand 

 

Der er plads til 60 deltagere, så sørg for allerede nu, at få tilmeldt dig årets hyggelige julefrokost.   

 

Tilmelding sker på mail til  034@dlf.org samt indbetaling af 100 kr. til kredsens konto: 

Konto nr. 0400 1009801894 i Lån & Spar Bank. 

HUSK at notér navnet på den tilmeldte i bankoverførslen.  

 

Når vi har fået din tilmelding på mail samt egenbetaling på 100 kr., vil du modtage en bekræftelse fra os.  

 

 

 

 

 

mailto:034@dlf.org

