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OK-afstemning, ekstraordinær kongres, lokal arbejdstidsaftale  

og forhandlingerne om lokallønsmidlerne. 

 

 

OK-afstemningens resultat - En klar tilkendegivelse fra medlemmerne om, at den nuværende situation 

under Lov 409 ikke kan fortsætte, og vi ønsker, at der samarbejde som de nødvendige forandringer. Bå-

de ja- og nej-sigerne er grundlæggende enige om, at vi skal have en arbejdstidsaftale. Der er også enig-

hed om at den med lov409 skabte mistillid til såvel regering som KL skal ryddes afvejen. Skal folkeskolen 

have en position som den vigtigste kulturbærende institution, skal lærernes professionelle indsigt ind-

drages i beslutningsprocesser og kunne udfoldes på skolerne. Der skal genetableres et respektfuldt sam-

arbejde på alle niveauer. 

Og hvordan kommer vi så videre? Det skulle den ekstraordinære kongres d. 7. juni give et svar på. Det 

var ikke med de store forventninger jeg begav mig til Øksnehallen, men lad mig gerne indrømme, at ide-

en om at få konfirmeret den fremadrettede strategi gav mening. Det er afgørende at kredsene i denne 

henseende trækker på samme hammel om end med meget forskellige vilkår i kommunerne. Med op-

læggene fra såvel Børne– og Undervisningsformand i KL, Thomas Gyldal Petersen,  og kommissionsfor-

manden Per. B Christensen, hvis taler begge lød lovende for ”den nye start”, er det et valg, om man vil 

tro på, at der fremover vil blive et tillidsfuldt og opbyggeligt samarbejde. Hvor meget der kan blive til 

realiteter må tiden vise, men i første omgang vil jeg sætte min lid til at ”nogen” har indset, det er nød-

vendigt at lærerne bidrager med fagligheden, når der skal laves skole. Noget malurt i bægeret er der  

dog stadig: økonomien. Reformen skulle i sin tid finansieres ved at lærerne skulle undervise mere, og 

den model, skal der gøres op med. Nu må vi se, hvor langt viljen til forandringer rækker. Det er helt af-

gørende, hvordan den nye politiske ledelse i KL agerer, hvis tilliden skal genoprettes. 

    Formanden kommenterer... 



OK18 afstemning — tallene fra Helsingør 

 

HLF nyt juni 2018   

 

http://webapp.dlf.org/ok18/barometer.aspx?o=OK18&k=035  

Lokalt har vi som bekendt fået stillet en arbejdstidsaftale i udsigt. Skal det lykkes at indgå aftale må der 

på sigt tages politisk stilling til enten en merbevilling eller en nedsættelse af ambitionerne. En mulighed 

er dog også—i første omgang—at se nogle af de mange registreringsopgaverne efter i sømmene. Hvad 

bruges de til og gavner det undervisningen? Kunne der her frigøres arbejdstid til lærernes forberedel-

sestid? Dette vil være en gratis omgang for kommunen. Brugen af Meebook skal sættes under lup, og 

lærerne skal stilles friere i forhold til brugen. Samtidig skal forberedelsestiden sikres imod ”røveri”. Øv-

rige opgaver, der tærer i forberedelsestiden skal vurderes og aflønnes uden at den enkelte lærer mister 

sin forberedelsestid. Disse to forhold kunne sættes i værk allerede fra august 2018. Her henvises i øvrigt 

til Merete Svalgaard Knuhtsens indlæg `Bente har travlt” på side 4 samt Liselotte Baks indlæg om stress 

på side 6 & 7. 

Lokale lønforhandlinger: Lokallønsmidlerne afskaffer ikke opgørelsen af arbejdstiden. Alle arbejdstimer 

tæller. ”Løn kan ikke erstatte tid” er et af de bærende kriterier i HLF´s lønpolitik. Bliver dette ikke efter-

levet afskaffer vi selv eventuel overtid, og lader os presse til merarbejde uden overenskomstmæssig 

afregning. En sådan aflønning ville også sætte forberedelsestiden ekstra under pres. Lokallønsmidlerne 

hverken kan eller skal erstatte tid. Lokallønsmidlerne skal bruges objektivt og kriterierne, for at få del i 

løndelene, skal være gennemskuelige. Dette understøtter det bedste arbejdsmiljø på skolerne. Det er 

desværre vores oplevelse at også objektiviteten i ledernes forslag til fordelingen af de lokale lønmidler 

er ekstra under pres i denne omgang. På nuværende tidspunkt er der en underskrevet lønaftale med 

skolerne. Forhandlingerne fortsætter i de næste uger. 

God sommer til alle! 

Vera Sandby Hansen, formand Helsingør Lærerforening 

http://webapp.dlf.org/ok18/barometer.aspx?o=OK18&k=035


 

Efter Ok 18  

"Efter OK-afstemningen - hvad nu?"  

V. Liselotte Bak, kongresdelegeret 

 

Så blev det et ja til kommissionens arbejde. 

Tilbage har vi så vores håb, nogle har tro, og andre igen har tillid til, at det nok skal lykkes denne gang. 

Det giver mig anledning til at stille nogle spørgsmål til tiden, der kommer: 

 

Mon vi så får hørt noget nyt om folkeskolens tilstand under følgerne af folkeskolereformen? 

Mon vi så får afdækket noget om lærernes arbejdsmiljø og arbejdsforhold, som ikke allerede er kendt? 

Mon de så vil lytte til det, der bliver set og sagt om det? 

Mon de så vil ophæve Lov 409? 

Mon vi så igen får en aftale som alle de andre offentligt ansatte i Danmark? 

Mon det så igen bliver attraktivt at være lærer? 

Mon??? 

Helsingør Lærerforening, kreds 035 

 

Årets udflugt 

med  

fraktion 4 

går i år til  

Møn 

Helsingør Lærerforenings mødekalender 2018-2019 

http://www.035.dk/media/9772599/skoleaar-1819.pdf  

http://www.035.dk/media/9772599/skoleaar-1819.pdf


 

Lokalaftale 
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Bente har travlt v/Merete Svalgaard Knuhtsen, Kasserer 

En lærer i Helsingør skal undervise 772 timer om året. Det svarer til 26, og gerne flere, lektioner om 

ugen. Det mener Helsingør kommune, der i deres budgettildeling tager udgangspunkt i KL's beregninger 

for undervisningsandelen pr. lærer. I Helsingør Lærerforening mener vi, at det tal er urealistisk højt og at 

det hverken tager højde for det udvidede undervisningsbegreb eller mængden af andre opgaver end un-

dervisning. Den problematik skitserede vi overfor Helsingør kommunes politikere i Børne- og Uddannel-

sesudvalget, da vi inviterede dem til møde på Kredskontoret 4.juni. Her præsenterede vi dem for Bente.  

Mød Bente, matematiklærer i indskolingen og på mellemtrinnet, der ud over de 26 ugentlige undervis-

ningslektioner har følgende opgaver på opgaveoversigten: skolehjemsamtaler, forældremøder, skole-

fest, koordinator for 6.årgang. Opgaver, der skal spares op til hver uge for at imødekomme det merfor-

brug af arbejdstid der vil være, når opgaverne afvikles. Kender du en Bente fra dit lærerværelse, så ved 

du hun har travlt. Det håber vi også at vores politikere og forvaltning ved inden vi lokalt skal forhandle 

arbejdstidsaftale for lærerne i Helsingør. 



 

 

 

Fælles mål og brugen af Meebook 

v/Susanne L. Bech, pædagogisk udvalg samt kredsstyrelsesmedlem 

De nye bekendtgørelser om Fælles Mål trådte i kraft 15. marts 2018 og giver skoler og lærere et større 
råderum til at tilrettelægge undervisningen. 

Fællesmål skal være et redskab, der kan understøtte lærernes arbejde med eleverne.  De færre bindin-
ger har til formål at sikre, at der er et mindre fokus på dokumentation af delprocesser og et større fo-
kus på elevernes samlede udbytte af undervisningen. 

I dette forår har TR’r fra bl.a. flere skoler i Helsingør Kommune, deltaget i skolelyttemøder, for at få et 
praksisorienteret input til rådgivningsgruppen og ministeriet ift. Fælles Mål. Rådgivningsgruppen skal i 
øvrigt aflevere deres anbefalinger til ministeriet d.20. juni i år.  

Vi skal ikke have læringsmålsstyret undervisning, men lærerstyret undervisning, som arbejder hen mod 
de opstillede mål og folkeskolens formål. 

HLF foreslår derfor, at undervisningsministeriets nye bekendtgørelse får afsmittende virkning for lære-
re i Helsingør Kommune ved indgåelse af en aftale. Undervisningen skal tage udgangspunkt i de over-
ordnede kompetencemål, og de underliggende færdigheds- og vidensmål gøres vejledende/frivillige i 
overensstemmelse med undervisningsministeriets bekendtgørelse. 

Ændringen får stor betydning for brugen af platformene og specielt brugen af Meebook. Da det ikke er 
et krav at opstille individuelle lærings- og vidensmål i elevplaner indenfor forskellige forløb, kan 
Meebook fremover blive et frivilligt redskab til arkivering af årsplaner og faglige forløb indenfor fagene. 

Elevplanen skal (for eleverne i bh.kl. til og med 8.kl.) indeholde individuelle mål og status for elevens 
læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå. De individuelle mål for den enkeltes elevs 
læring vil også fremover tage udgangspunkt i de kompetencemål, der er fastsat for hvert fag i Fælles 
Mål, men det bliver frivilligt at anvende færdigheds- og vidensmålene. 

Forældrenes brug af Meebook er generelt meget sparsom, hvorfor det ikke giver mening, at fastholde 
et kommunalt krav om, at dokumentationen skal ligge på Meebook. Der er andre og ligeså gode meto-
der til at sikre eleverne god undervisning og en feedback, der giver mening for både elever og forældre. 
Forældrene har nok i en platform at forholde sig til, og specielt med udsigten til udskiftningen af ”Intra” 
til ”Aula” vil det være formålstjenstligt ikke at skulle forholde sig til flere platforme. 

 

 

 

HLF                                  49202977                                             035@dlf.org                                              www. 035.dk                         

Læs mere på: 

https://uvm.dk/folkeskolen/fag-
timetal-og-overgange/faelles-
maal/lempelse-af-bindinger-i-
regelsaettet-om-faelles-maal 



 

Stress & skam 

Nyt forskningsprojekt om stress og skam 

v/Liselotte Bak, næstformand og arbejdsmiljøansvarlig 

 

For nylig var jeg til et oplæg om stress, som satte et anderledes fokus på problemet end vi før har hørt 

om. Oplægget var et led i kompetenceudviklingen af tillidsrepræsentanter i Helsingør Kommune finan-

sieret af lokale AKUT-midler. Forskningen pågår stadigvæk, og jeg vil følge konklusionerne i tiden der 

kommer. Nedenfor kan man læse lidt om hovedpunkterne i forskningen og nogle af dens konklusioner. 

’Kunsten at anerkende og håndtere stress i et arbejdsfællesskab - en ny vinkel på stress’ ved Pernille 

Steen Pedersen 

Pernille Steen Pedersen er ansat som post.doc på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. Pernille 

forsker i stress og skam og har udgivet den forskningsbaserede og anmelderroste bog ’Slip stress ud af 

skammekrogen’ (2016). Forud for sin afhandling arbejdede Pernille 10 år i Beskæftigelsesministeriet, 

hvorfra Pernille har indgående viden om indsatser mod sygefravær 

Om oplægget 

Vi går i dag på arbejde med liv og sjæl. Det betyder, at når forventningerne bliver for høje, kan vi blive 

overmandet af en skjult, invaliderende skamfølelse som kan lede til stress. Ph.d. Pernille Steen Peder-

sen giver et nyt blik på, hvordan vi kan forstå forskellige reaktionsmønstre og blive bedre til at håndte-

re stress i et arbejdsfællesskab. Lær mere om stressreaktioner og de moralske dilemmaer, som gør sig 

gældende i det moderne arbejdsliv og ikke mindst på kommunale arbejdspladser og hør om forsknin-

gen som peger mod nye, fælles løsninger på stressproblematikken. 
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”Det er ikke godt nok at rose lærerne for at 

være dygtige, hvis de hver dag oplever, at de 

ikke har tiden til at være det. De skal hjælpes 

til at kunne være i arbejdet uden at føle sig util-

strækkelige.” 

Pernille Steen Pedersen 

Udsagn fra oplægget 

At skulle gå på kompromis med sin faglighed er en af de største stressbelast-

ninger i det moderne arbejdsliv. Når medarbejdere går ned med stress, har 

langt de fleste forinden oplevet en voldsom og nedbrydende følelse af skam. 

De har skammet sig over at være bagud med arbejdsopgaverne og over ikke 

at leve op til egne forventninger. Men de har ikke fortalt det til nogen. Ofte 

ligger der en skjult skamfølelse bag stressrelaterede sygemeldinger, som 

sætter en spiral af fejlkommunikation og misforståelser i gang på jobbet. 



fortsat... 

”Det er en overset faktor, at skam gør os modtagelige over for stress. Kun ved at anerkende skammen og 

tage højde for den i relationerne på arbejdspladsen, kan vi tackle den. Skamfølelsen kan gøre, at gængse 

metoder til at håndtere stress – for eksempel anerkendende ledelse – ikke virker og kan være direkte ska-

delige,” siger Pernille Steen Pedersen. Det er ikke løsningen at bede folk om at lade deres følelser blive 

hjemme, tænke positivt, blive mere robuste eller bedre til at sige pyt. 

”Det er ikke godt nok at rose lærerne for at være dygtige, hvis de hver dag oplever, at de ikke har tiden til 

at være det. De skal hjælpes til at kunne være i arbejdet uden at føle sig utilstrækkelige.” 

 

Netop denne sidste iagttagelse, mener jeg, kan blive en ny tilgang til at kunne håndtere stressproblemer 

på arbejdspladsen på en ordentlig og værdig måde. 

Det betyder nemlig, at ledelsen nødvendigvis må ændre deres måde at lede deres medarbejdere på. 

I lang tid har der i ledelsesregi været et mantra for god ledelse, som har handlet om, at man skal anspore 

sine medarbejdere til at tage ja-hatten på og i det hele taget lade være med at se så sort på arbejdslivet – 

også selv om medarbejderen måske har forsøgt at fortælle at han eller hun ikke kunne klare arbejdspres-

set og var ved at gå ned med stress. 

Som medarbejder opleves denne ledelsesmetode som en fuldstændig negligering af problemet – af med-

arbejderen selv - og der kan opstå mistillid til ledelsens oprigtighed i forhold til at ville sine medarbejdere 

det bedste. Ledelsens håndtering kan således få den modsatte virkning end det egentlig var intentionen.  

 

 

Stress & skam 
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HLF opfordrer dig til 

at du altid registrerer 

din  arbejdstid 



 

Sommerferie 

 

 

  

 

Kontakt i sommerferien 

Kredskontoret vil være lukket fra 4.juli til 5.august, men du kan stadig få kon-

takt med formand Vera Sandby Hansen på tlf. 23 46 42 11 eller sende os en 

mail på 035@dlf.org 

Rigtig god og velfortjent ferie til alle! 
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Nyansat og tvungen ferie - hva' så? 

Læs mere på vores hjemmeside 

http://www.035.dk/nyheder/2018/juni/nyansat-og-tvungen-

ferie-hva-saa 

eller på  Lærernes a-kasse’s hjemmeside 

https://www.dlfa.dk/Din-situation/du-skal-holde-ferie/

Kollektiv-Ferie/ 

http://www.035.dk/nyheder/2018/juni/nyansat-og-tvungen-ferie-hva-saa
https://www.dlfa.dk/Din-situation/du-skal-holde-ferie/Kollektiv-Ferie/

