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Hvad skal vi med skolen?  

Det er et godt spørgsmål; hvad skal vi med skolen? Hvorfor holder vi skole? Onsdag d. 17. maj afholdt Helsingør Lærerfor-

ening i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune, Helsingør Provsti og Folkekirkens Skoletjeneste 

et fyraftensmøde, der tog udgangspunkt i netop det spørgsmål.  Mødet er resultatet af et initiativ, som landets Biskopper, 

Foreningen Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening tog i 2015 for at give rum til den brede, folkelige debat om folke-

skolens formål.  

Til at belyse dette spørgsmål havde gruppen bag arrangementet inviteret tre oplægsholdere, der alle hver især har bidraget 

til debatten om skolen og skolens dannelsesbidrag. De kom hver især med deres forskellige bud på, hvorfor vi holder skole, 

og deres oplæg dannede udgangspunkt for en debat og samtale blandt de fremmødte. Borgmester Benedikte Kiær bød vel-

kommen og første oplægsholder, professor fra cbs Per Øhrgaard, slog fast, at den nemmeste måde at tale om, hvad dannelse 

er, er at sige, hvad det ikke er. Dannelse er ikke statisk, sagde han og fortsatte, at nok kræver dannelse et vist mål af viden og 

færdigheder, men det handler mest om, hvad gør med det, man kan. Som forfatteren Villy Sørensen har sagt, kan man som 

menneske ikke kan være dannet med sig selv, sagde han.  

Villy Sørensen havde også inspireret næste oplægsholder, lektor Henrik Jensen fra RUC, der citerede forfatteren for at sige, at 

dannelse er, når man er engageret ud over sig selv i det fælles. Henrik Jensen påpegede desuden i sit indlæg, at man også 

kunne tale om, at man som menneske er forpligtet ud over sig selv i det fælles og indskærpede, at samfundet har brug for, at 

vi i højere grad fokuserer på vores pligt end på vores rettigheder.  

Fortsættes på side 3 

 

 



 

Overenskomst 18  

 Den danske model  

Derfor spiller overenskomster en stor rolle for langt de fleste 

danskere, da de udgør det regelsæt, som tegner vores løn- og 

arbejdsvilkår. Overenskomster indgås mellem arbejdsgivere og 

en eller flere lønmodtagere, og de har en begrænset løbetid; 

typisk på to eller tre år. Når der ved overenskomstforhandlin-

gerne forhandles løn- og arbejdsvilkår, aftales også for hvil-

ket område og for hvilke ansatte det gælder. Der aftales der-

med særskilt på det kommunale, det regionale, det statslige 

og det private område, samt særskilt for forskellige faggrup-

per. Ofte går lønmodtagernes organisationer sammen i for-

handlings fællesskaber, det har til formål at sikre større slag-

kraft.  

Inden, der indgås overenskomst for Danmarks Lærerforenings 

medlemmer, forløber en længere proces med opstilling af 

krav. Kravopstilling en foregår både lokalt i kredsene til medlemsmøder, hvor de centrale udspil drøftes, og vedta-

ges endeligt på Danmarks Lærerforenings kongres. De formulerede krav, som DLF sender videre til modparten i 

kravudvekslingen, er dermed formuleret på baggrund af de ønsker, som kredsene indmelder for medlemmerne. 

Der kan stille krav om lønforbedringer, den ugentlige arbejdstid, arbejdstidens udmøntning, ferieregler, pensions-

vilkår mv. Der vil også kunne forhandles vilkår for efteruddannelse, forbedring af indflydelsesmulighederne, TR’s 

vilkår eller seniorpolitik. Kort sagt om alle forhold, der relaterer sig til ansættelsesvilkårene.  

De foreløbige krav er produktet af måneders arbejde i overenskomstudvalget, samt kvalificering i formandsgrup-

pen. Herefter drøfter Hovedstyrelsen hvordan foreningens strategi bedst kan udbredes og koordineres med an-

dre organisationer lokalt og centralt. Når Hovedstyrelsen har vedtaget de foreløbige krav, kommer disse i høring i 

foreningens bagland, blandt medlemmerne i kredsene. I Helsingør Lærerforening har vi behandlet de foreløbige 

OK-krav på et møde med foreningens lokale tillidsrepræsentanter 29.marts. Alle tillidsrepræsentanter vil indkalde 

til Faglig Klub møde på skolerne og drøfte de foreløbige krav. Deres tilbagemeldinger til kredsens indgår i HLF's 

krav til hovedforeningen.  

Du kan læse mere om OK18 og se en minihåndbog om overenskomst på vores hjemmeside  

I mange europæiske lande har man lovgivning om mindsteløn, om den ugentlige arbejdstids længde. 

Det har vi ikke i Danmark. Derimod har vi et overenskomstsystem kendt som "Den danske Model". 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo2bCEoMvQAhXGO5oKHd0LApgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartkid.com%2Fruler-school-border-cliparts%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNFs1Pu0PQ29GeCvBZouuNbntjGs3
http://www.035.dk/media/9868572/ok18-minihaandbog.pdf


 

Bland dig i debatten... 

Bland dig i debatten 

Kommunalvalget står for døren, og der er nok at tage fat på, ikke mindst på skoleområdet, der er under pres i disse år. 

Der er brug for, at almindelig lønmodtagere deltager i debatten om skolen og velfærden. Derfor lancerer Danmarks Læ-

rerforening  en kampagne, der skal hjælpe almindelige lærere til at deltage i debatten.  

Men sjovt nok har de fleste i debatten ikke stået i et klasselokale, siden de selv gik i skole, og eksperter og politikere en nød-

vendige i debatten. Men det man ofte glemmer, er at inddrage fagfolk i løsningerne af de udfordringer, der er.  Og særligt i 

forbindelse med de forestående overenskomstforhandlinger, er der brug for, at folk med praksiserfaring fortæller om hverda-

gen i den danske folkeskole. 

Danmarks Lærerforening har i den anledning lavet en  pjece med titlen ”Bland dig i debatten”. I pjecen kan man hente inspira-

tion til, hvordan man som lærer kan bidrage til skoledebatten. Der er tips til det gode opslag på facebook, til at skrive de-

batindlæg og links til debatfora, hvor lærere deler praksiserfaringer og debatterer folkeskolen. Vi har lagt pjecen ud på Helsin-

gør Lærerforenings hjemmeside. Hvis du er i tvivl eller har brug for sparring i forbindelse med debatindlæg, er du i øvrigt altid 

velkommen til at kontakte os på kredskontoret. Så spids blyanten og skriv.  

Mange af os kender det. En dag på arbejde, hvor man har 

været topfrustreret. Opgaverne er stadig ikke rettede, der 

ligger et hav af mails, der skal svares på, Martins mor vil ger-

ne ringes op, I skal egentlig starte nyt forløb sammen med 

historielæreren i morgen og så er der Sofie, der bare bliver 

ved med at være ked af det. Uanset hvor meget, du snakker 

med hende. Og du når simpelthen ikke det hele. Og hvad skal 

man så gøre ved det? Ifølge skoledebatten i medierne, kan 

man bare gøre dit eller dat. Man kan videndele. Man kan ar-

bejde smartere. Man kan en hel masse.  

Ytringsfrihed 
Du har ytringsfrihed. Også selv om du er ansat i det offentlige. Ifølge 

Grundlovens § 77, er enhver berettiget til at blande sig i samfundsde-

batten. Og det gælder således også offentligt ansatte. Det eneste, du skal 

være opmærksom på, er, at du skal overholde din tavshedspligt, og at du 

udtaler dig på egne vegne.  

 

 

§ 77  
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og 

tale at offentliggøre sine tanker, dog 

under ansvar for domstolene. Censur og 

andre forebyggende forholdsregler kan 

ingensinde på ny indføres.  Danmarks Riges Grundlov 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVno24oMvQAhUCKpoKHaSEDpkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpencilreviewer.blogspot.com%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNHqdx4vIaXwI4Ol7pzQRSOu-jMo4Q&ust=1480415708386168
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs5bb54dzQAhXIDywKHaN8AUwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvector.me%2Fsearch%2Fvintage-price-tag&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNFlTmhhzWxtqk_HPPa-bcf2tf8Nyg&ust=14810174


 

Medlemsseminarer 

Sæt folkeskolen på dagsordenen 

Som optakt til kommunalvalget afholder Danmarks Lærerforening en række regionale medlemsseminarer i hele landet. 

Der afholdes også et i Nordsjælland, og i den forbindelse søges lærere med meninger. 

medlemmer fra samme arbejdsplads deltager sammen. FAK Nordsjælland (Foreningen af kredse i Nordsjælland) afholder 

medlemsseminar allerede d. 25. og 26. august på Phamakon Konferencecenter i Hillerød. Kurserne er gratis og foreningen 

dækker rejseudgifter samt tjenestefrihed i nødvendigt omfang. Tillidsrepræsentanterne har modtaget invitation og informati-

on om medlemsseminarerne, og kan være behjælpelig med evt. spørgsmål. Tilmeldingsfristen er d. 17. august klokken 12:00. 

Tilmelding kan ske via dette link. 

Medlemsseminarerne afholdes i løbet af efteråret, 

og det er tanken, at de ud over at aktivere medlem-

merne, skal formidle og udbrede kendskabet til 

rammerne i skolen og for lærernes arbejdsliv. For-

eningen søger lærere, der har engagement og ly-

sten til at gøre en forskel. Hvis man allerede har 

erfaringer fra den lokale debat, er det fint. Det kan 

være, du har skrevet et læserbrev, eller deltaget i et 

debatmøde eller har en stemme på lærerværelset. 

Men det kan også være, at du ikke har så meget 

erfaring, og savner redskaberne til at deltage i de-

batten om folkeskolen. Og det er muligt at flere  

 

Sæt x i kalenderen 
HLF afholder i samarbejde med Helsingør kommune, foræl-

dre fra skolebestyrelserne, Folkekirkens Skoletjeneste og 

Helsingør Provsti et politisk møde om folkeskolen i 

forbindelse med det forestående kommunalvalg.  

SÆT allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 8. november 

kl. 19-21 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=1&titleid=618
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http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo2bCEoMvQAhXGO5oKHd0LApgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartkid.com%2Fruler-school-border-cliparts%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNFs1Pu0PQ29GeCvBZouuNbntjGs3


 

Hvad skal vi med skolen? - Fraktion 4 

 

Sommerudflugt fraktion  4  

Fraktion 4-udvalget har inviteret pensionerede medlem-

mer på sommerudflugt til Flakfortet. Arrangementet finder 

sted torsdag d. 31. august, afholdes som altid i samarbejde 

med kreds 36, Fredensborg. Turen starter i år fra Nyhavn 

71, hvor deltagerne sejles til Flakfortet. Her vil der være 

rundvisning og frokost. Fra Helsingør er vi godt 30 deltage-

re. Vi ser frem til en god tur.  

 

Fortsat fra forsiden 

Sidste oplægsholder, Pro-rektor fra UC Syd, Alexander von Oettingen betonede, at dannelse er et stort begreb, og at man kan 

tale om mange former for dannelse. Netop derfor taler man heller ikke om, at skolen har patent på dannelse, men snarere 

om, at skolen har et dannelsesbidrag. Alexander von Oettingen citerede ikke Villy Sørensen, men i stedet Aristoteles, der var 

en af de første, der formulerede en ide om skolen. Meget af det, han formulerede, kan vi ikke bruge i dag, men Aristoteles 

tanke om, at de, der lever sammen også lærer sammen. Og det, de skal lære, er det, der er nødvendigt at lære. Det nødven-

dige har naturligvis ændret sig over tid, men fælles for det var, at børn har brug for tid, til at lære.  

På baggrund af disse tre oplæg diskuterede de omkring 80 fremmødte bl.a. folkeskolens dannelsesbidrag og hvordan fælles-

skabet har det i en tid med meget fokus på individet og krav om at lykkes og præstere.  

Samarbejdet mellem kommunen, folkekirkens skoletjenester, Helsingør-Fredensborg provsti og Helsingør Lærerforening fort-

sætter ind i det kommende skoleår, hvor fokus vil være på det forestående kommunalvalg.   

  

 



 

 Konfliktlån 

Konfliktlånet udløber nu... 

Det har været oppe og vende både på generalforsamlingen og i faglig klub lokalt på skolerne. Du har 

kunnet læse om det på vores hjemmeside, og nu også her; konfliktlånet udløber til sommer... 

Der er nok ikke fare for, at nogen har glemt det, men det er nu fire år siden, vi en kold og grå april blev lockoutet 

og dermed nægtet adgang til vores arbejdspladser. Det er også fire år siden, vi mistede en månedsløn, og på for-

skelligvis valgte at klare os igennem som vi nu bedste kunne. En del medlemmer optog det såkaldte konfliktlån. 

Andre medlemmer valgte at tage løntabet og optog altså ikke konfliktlån. Men uanset hvordan man valgte at fi-

nansiere lockouten, har den kostet os alle sammen penge. Til sommer er konfliktlånet tilbagebetalt. Og det bety-

der ændringer i kontingentet for alle medlemmer.  

I virkeligheden var konfliktlånet ikke et lån i klassisk forstand. Det var snarere en kreativ måde at sikre, at medlem-

merne kom billigst muligt gennem konflikten på, og samtidig sikrede lånemodellen, at vi kunne strække forenin-

gens penge længst muligt i tilfælde af en langvarig konflikt. Hvis foreningen blot havde valgt at udbetale pengene 

til de lockoutede medlemmer, havde vi skullet svare skat af dem, og pengene havde ikke rakt så langt, som de end-

te med at gøre. I stedet udtænkte dlf lånemodellen. 

Når man gør det samlede resultat op, har alle grupper af medlemmer i Danmarks Lærerforening fraktion 1 og 2 

bidraget solidarisk siden 2013. Når man gør det op, har vi betalt ca. 107 kr. pr. måned i kontingentbetaling end før 

konflikten. Og det er denne ordning, der nu medfører følgende ændringer i kontingentbetalingen hos medlemmer-

ne: 

 De medlemmer, der var lockoutet og optog lån, vil til sommer opleve et samlet fald i betalingen til Danmarks 

Lærerforening.   

 De medlemmer, der var lockoutet og ikke optog lån, vil opleve en stigning i betalingen til Danmarks Lærer-

forening.   

 Og de medlemmer, der ikke var lockoutet, har ikke optaget lån, vil opleve et fald i den samlede betaling til 

Danmarks Lærerforening.  

For særligt interesserede kan en mere uddybende forklaring findes på vores hjemmeside. 

 

http://www.035.dk/hlf/helsingoer-laererforening/kontingent-2017


 

 
Ny app til visualisering af arbejdstiden  

Danmarks Lærerforening har udviklet et dialogværktøj, som nu stilles til rådighed for 
medlemmerne. Formålet med dialogværktøjet er at visualisere den resterende for-
beredelse, når der er sat tid af til undervisning og øvrige opgaver, som den du for-
ventes at udføre. Dialogværktøjet skulle gerne være så enkelt at tilgå, at det med de 
indbyggede forklaringsknapper skulle være lige til at bruge. Vær opmærksom på, at 
det ikke er en app til telefonen, men at værktøjet skal tilgås som en hjemmeside. 
Det er ikke svært. Find et link på vores hjemmeside.  

 

Opgørelse af arbejdstid 

Får du den løn, du skal have?  

En af de værnsregler, vi har i lov 409, er opgørelsen af arbejdstiden. Nu går skoleåret på hæld, og det be-

tyder, at normperioden også afsluttes. Og dermed skal din arbejdstid også gøres op.  

 

I Helsingør, hvor vi har valgt at præcisere lov 409 gennem vores administrationsgrundlag, har vi sidste år tilføjet følgen-

de afsnit vedr. opgørelse af arbejdstiden 

Parterne er enige om følgende rammer: 

  Ved fratrædelse – Arbejdstiden gøres op og afregnes. 

  Ved skoleskift internt i kommunen – Den præsterede arbejdstid gøres op (leder og medarbejder i fællesskab), 
 og medarbejderen fortsætter med det over/underskud, der nu engang er præsteret. Den nye skole får medar-
 bejderen ”som beset”. Det skal dermed individuelt aftales hvordan eventuel overskydende tid afregnes (om det 
 udbetales eller afspadseres). 
 
Ved ændring i opgaver over året - Den udleverede opgaveoversigt, er at anse for at være en opgørelse af arbejdstiden. 
Det er væsentligt for parterne at understrege, at det er lederens ansvar at sikre, at der har været reel dialog om de 
tildelte opgaver og deres prioritering (jf. bilag 2) ved årets start med medarbejderen. Sker der væsentlige ændringer (fx 
at lærere får tillagt mere undervisning) i løbet af året, er det forventningen, at der både er reel dialog om og tilretning 
af den eksisterende opgaveoversigt med det aftalte, i forhold til de nye vilkår. Det er igen forventningen, at der gøres 
brug af bilag 2. Der skal udleveres en ny opgaveoversigt, med de ændrede opgaver og vilkår. Det skal til enhver tid væ-
re muligt at få udleveret sin gældende opgaveoversigt. Det er altså vigtigt, at være opmærksom på den præsterede 
arbejdstid, både ved jobskifte, men også gennem året. Læs mere på vores hjemmeside eller tal med din TR.  

http://www.035.dk/nyheder/2017/juni/dialog-app-til-visualisering-af-forberedelsestiden
http://www.035.dk/loen-vilkaar/opgaveoversigt


 

HLF mener…  

Analysen af skolernes økonomi, Deloitte-rapporten, evalueringen af spe-
cialområdet og vores egen, hlfs inklusionsrapport taler med tydelighed 
for at  udlægningen af økonomien på specialområdet skal laves om.  

Det gør vi ikke. Som lærer er hovedopgaven netop at få eleverne til at trives og udvikle deres kompetencer fagligt og socialt- og 
det gælder alle børn. Med skolernes underskud er der ikke tegn på bedring for elever med særlige behov, medmindre bud-
getterne udvides kraftigt. Det er så tydeligt, at der politisk skal handles på nævnte rapporter. 

Lærernes arbejdsmiljø bør også have politisk interesse, for hvor længe holder vi til det nuværende arbejdspres. En stigning i 
antallet af undervisningslektioner udhuler endnu engang lærernes muligheder for at tilrettelægge og samarbejde om undervis-
ningen- og her gør det netop det endnu vanskeligere at tilgodese alle eleverne i klassen . At leve med evig dårlig samvittighed 
for ikke at nå alle elever gør , at nogen vælger andet job. Desuden ser hlf nu eksempler på lærere, der ønsker at gå ned i tid for 
at klare arbejdet! Det vidner  om, at der er noget rivende galt. Hverdagen er så presset, at der ikke er ordentligt tid til arbej-
det , men at det udelukkende handler om at overleve. 

Lærersamarbejde, samarbejde med pædagoger, mulighed for vejledning er blevet mindre og mindre, og netop dette arbejde 
er nødvendigt for at underbygge inklusionsarbejdet. 

Her hvor skoleåret lakker mod slutningen og vi får sendt en flok unge mennesker ud til videre færd og nye oplevelser, og om 
lidt ønsker de øvrige elever god sommerferie, er det også tid til egen refleksion over alt det, eleverne fik af oplevelser i skolen. 
Lad os lære af de dårlige og glæde os over de gode. Tid til refleksion over dagens arbejde er af stor betydning i lærerarbejdet, 
nærmest tordnede min pædagogiklærer på seminaret." Læreren er barnets advokat." Vi må også være vores egen advokat, 
passe på os selv. Der er brug for lærerne. 

Sommerferien kommer endnu engang som den tiltrængte pause i en hverdag, hvor vi ellers arbejder i et yderst presset kryds-
felt mellem krav .    

Rigtig god sommerferie til alle. 

 

Vera Sandby Hansen 

Formand for Helsingør Lærerforening 

 

STOPfyldte klasser! 
I dag går mere end hver fjerde danske skoleelev i store klasser med flere end 25 elever. 
Store klasser betyder uro og mindre tid til den enkelte.  

Danmarkslærerforening har derfor lanceret kampagnen STOPfyldte klasser, og HLF op-
fordrer til, at man såfremt man ikke allerede har gjort det, skriver under på kampagnens 
hjemmeside. 

I Helsingør er det politisk vedtaget, at udgangspunktet er 24 elever i klasserne.  

Tid til refleksion  

Samtidig skal der ses på vilkårene for at løse  ønsket om den større inklusion.  Elevernes 
tarv må være det centrale. Når lærerne vurderer at have elever, der ikke profiterer fag-
ligt eller socialt af deres skolegang, skal det tages alvorligt. Lærerne er længe nok holdt 
hen med varierende kvalitet af støtteforanstaltninger. Lærernes faglige vurdering skal 
tages alvorligt og ikke fejes af bordet med at det handler om menneskesyn, her under-
forstået at lærerne ønsker at ekskludere elever.  

http://stopfyldteklasser.dk/


 

HLF ønsker alle en god sommer…  

Helsingør Lærerforening  

ønsker alle en  

god og velfortjent  

sommerferie 

 

Kredskontoret er lukket i ferien, men der tjekkes mail løbende.  

Ved akutte henvendelser ring på  

23 46 42 11 

Regler for sygdom i ferien  

kan ses på www.035.dk 

http://www.035.dk/loen-vilkaar/ferie

