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Formandens beretning 

 
OK18 

Formandens skriftlige beretning 2019 

På de følgende sider kan formandens skriftlige beretning for året, der gik, læses. Efter denne følger 

beretning om arbejdsmiljø og pædagogisk udvalg beretninger. Herefter følger regnskabs aflæggel-

sen og budgettet. På generalforsamlingen vil formanden fremlægge sin mundtlige beretning. 

OK18 blev den gyser, som de faglige organisationer 

havde forberedt sig på.  Det var et hektisk forår, 

hvor hovedmantraet fra vores side var ” En løsning 

for alle…”. Også overskrifterne ”Væk tilliden” og ” 

Skulder ved skulder” signalerede til vores arbejdsgi-

ver, at vi ville sammenholdet. Budskabet ”Nok er 

nok” blev råbt og gentaget ved demonstrationer 

landet over, og de mange røde faner foran ’For-

ligsen’ markerede fællesskabet. Fagforeningerne 

skulle ikke knægtes en efter en. 

Vi i kredsstyrelsen var helt klar over, at de stærke 

følelser fra 2013 stadig spøgte blandt medlemmer-

ne, men igennem fællesskabet og sammenholdet 

kunne vi i DLF igen finde kampgejsten, og fra HLF 

mødte vi op til adskillige arrangementer. I januar 

måned var der over 100 medlemmer fra Helsingør, 

der deltog i mødet med Anders Bondo i Hillerød. 

Billedet er fra deltagelsen i demonstrationen på 

Thorvaldsens plads 10. april. 2013. HLF var på plad-

sen, da Gordon Ørskov kom forbi og knipsede: 
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Formandens beretning 

Det største arrangement, HLF var med til at arran-

gere, blev afholdt d. 18. april på Axeltorv. I samar-

bejde med de øvrige organisationer fik vi sam-

mensat programmet: Talere, musik, gå-ruter, skil-

te, godkendelse af scene, og polititilladelsen skulle 

selvfølgelig også være på plads.  I den sammen-

hæng blev vi betragtet som de erfarne udi at ar-

rangere, men jeg vil nu bedømme, at der ligger et 

generelt meget højt velorganiseret beredskab hos 

alle organisationerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var lærerigt at arbejde sammen på tværs af 

organisationerne. Her fik vi indblik i hinandens 

arbejdsbetingelser og arbejdsgange, og det var i 

øvrigt en god start på fusionen mellem LO og FTF, 

som nu fra 1. januar i år er sammenlagt til FH: Fag-

bevægelsens Hovedorganisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vi, i DLF måtte sluttelig sande, at begrebet 

”aftaler” dækker bredt.  ”Ny start” blev resultatet 

om arbejdstiden efter Ok-afstemningen  d. 3.juni i 

DLF.  Fokus var rettet på arbejdstiden, men over-

enskomsten dækker også de økonomiske forhold, 

så i det samlede perspektiv var resultatet af af-

stemningen forventelig. 

  Stemmeprocent Ja- stemmer % Nej- stemmer % 

Helsingør 74,3 76,2 23,8 

Hele landet 78,1 74,6 25,4 

Allerede d.7. juni var vi indkaldt til ekstraordinær kongres, hvor foreningens position og muligheder 

efter OK -18 skulle debatteres.  Her blev vi præsenteret for både den nye formand for KL´s skoleud-

valg, Thomas Gyldal og Per B. Christensen, formanden for kommissionen. 
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Formandens beretning 
Set i forhold til det politiske skifte i KL er vilkårene 

for indgåelse af en aftale om arbejdstid måske ble-

vet mere gunstige. Det igangsatte arbejde med op-

samling af data: om de økonomiske forhold i kom-

munerne, samarbejdsklimaet mellem kredse og for-

valtning og lærere og lederes oplevelser af at få 

hverdagen til at fungere, skulle jo gerne munde ud i 

brugbare forslag til løsninger omkring arbejdsforhol-

dene i folkeskolen. Men enkelt er det ikke, og når 

Per B. Christensen på det seneste er citeret for at 

have udtalt, at det ikke bliver nemmere jo længere 

man kommer i forløbet, kan det bestemt vække ny 

bekymring. 

Ved vore lokale igangværende forhandlinger mær-

ker vi også, at det altså ikke er ” bare lige” at få lan-

det en aftale.  Disse forhandlinger forventes ikke 

færdige, når generalforsamlingen afholdes.  Jeg vil 

dog stadig sætte min lid til, at når intentionerne fra 

begge sider om at indgå aftaler for vores arbejdstid 

er stede, så vil det lykkes at finde acceptable løsnin-

ger.  

Og fordi vi i foreningen ikke alene arbejder for løn 

og arbejdsvilkår, men også har den pædagogiske 

interesse, foregår de ønskede forbedringer af ar-

bejdsvilkårene ikke kun ved overenskomstforhand-

lingernes bord.  

Med en stærk tradition i DLF for at arbejde på flere 

områder er det særligt i dette skoleår opmuntrende 

at opleve en nødvendig redigering af reform og fol-

keskolelov. For det er på tide, at målstyring og digi-

talisering ikke styrer pædagogikken, og dermed af-

sporer formålet med folkeskolen. Lærernes uddan-

nelse og arbejdstid skal bruges med omhu, og der 

skal vises tillid fra arbejdsgiver til perspektivet i disse 

muligheder.  

I denne sammenhæng deltog centerchef Rikke Reit-

er, repræsentanter for skolelederne og HLF i et regi-

onalt 3-timers møde i december måned, hvor inten-

tioner i det nye blev præsenteret i et fællesskab 

mellem Undervisningsministeriet, Skolelederfor-

eningen, KL, Børne- og kulturchefforeningen og DLF. 

Da det er lokalt forankret, hvordan arbejdet med 

Fælles mål skal udmøntes, aftalte vi i december, at 

vi  i dette fællesskab skulle arbejde videre for at fin-

de den lokale tilgang.  

HLF bød i den sammenhæng ind med arrangemen-

ter med Mette Frederiksen som blev afholdt d. 

28.januar. Invitationen blev udsendt i til byrådet, 

skoleledere og øvrige interessenter.  Desværre fik 

arrangementer ikke den store tilslutning fra leders-

kredsen og ej heller det politiske niveau. Om det var 

det forestående KL-arrangement dagen efter i Ål-

borg, der hindrede en større deltagelse fra ledelses-

side, eller om invitationen var druknet i juleposten, 

skal jeg ikke kunne sige.  

Mette Frederiksen fik endnu engang tydeliggjort for-

skellen mellem den læringsmålstyrede undervisning 

og den formålsstyrede undervisning. En stor tak skal 

til Mette for det enorme engagement og for at 

sætte fokus på den helt afgørende tilgang til under-

visningen i vore folkeskoler.  Mette Frederiksen gav 

oplæg på vores medlemskursus i 2017, har siden 

været ude på 2 skoler, og vi opfordrer til at den vi-

den som Mette har bidraget med vil indgå i de for-

ventede pædagogiske debatter på skolerne.  Vi ser 

frem til, vi får igangsat den helt overordnede 

drøftelse af, hvordan de nye tiltag og muligheder 

skal udmøntes i vores kommune. 
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Formandens beretning 
Lokal arbejdstidsaftale 

En lokal arbejdstidsaftale er stadig et ønske fra HLF´s 

side. Der er brug for mere gennemsigtighed over 

opgavefordelingen, og ikke mindst brug for sikring af 

noget forberedelsestid. Vi har brug for overblik for 

at kunne bruge vores tid på den mest hensigtsmæs-

sige måde. Der har været forhandling med Centeret 

for Dagtilbud og Skoler (DS) siden sidste forår. Her 

havde vi nogle indledende og afklarende drøftelser, 

hvor vi kunne konstatere, at det nok ikke blev nemt 

at få lavet en aftale. Det er en forhandling mellem to 

parter. Vi skal tydeliggøre vore krav ud fra de øn-

sker, vi har til forbedringer – og lad mig her konsta-

tere, at det til stadighed vækker stor forundring, at 

vi må gentage, gentage og på ny forklare, at forbere-

delsestiden skal sikres. Som lærere ved vi, at det er 

nødvendigt at have tingene i orden til undervisnin-

gen. Det er til gavn for eleverne og til gavn for vores 

arbejdsmiljø. Vi kan ikke leve med at forberedelses-

tiden bliver en tilfældig resttid. Burde det ikke være 

vores arbejdsgiver, der som en selvfølge forventede, 

at vi skal være forberedte til undervisningen?   Vi 

arbejder naturligvis fortsat på at finde en brugbar 

løsning.  

 

Lønaftaler med kommunen og skolerne 

De årlige lønforhandlinger startede som vanligt maj-

juni 18. Skolelederne ønskede en ny procedure. Vi, 

HLF, skulle på skolerne i to omgange, så lederne 

kunne mødes i forhandlingsperioden og afstemme 

internt. Sagt ligeud: lederne ville gerne undgå, at 

blive spillet ud mod hinanden.  HLF har gennem flere 

år foreslået, at vi kunne lave flere kommunalt aftalte 

tillæg og forenkle lønforhandlingerne. Det ville bl.a. 

også være tidsbesparende for begge parter, men 

udgangspunktet fra flere lederes side gik i stik mod-

sat retning og var altså et ønske om at individualise-

re lønnen endnu mere.  End ikke de fælles tillæg, der 

var skolerelateret, skulle fortsætte på skolerne. Vi 

havde eksempler på oplæg til aftaler, hvor 2/3 af et 

lærerkollegie ville gå ned i løn. Det var det ikke 

svært at finde et ståsted for HLF.  Det er ganske en-

kelt uanstændigt, at sætte folk ned i løn, fordi man 

som leder ”lige” ønsker at skifte lønpolitik. Vi mener 

heller ikke, at en sådan lønpolitik er fremmende for 

samarbejdet og det gode arbejdsklima på skolerne. 

HLF sammenlignede denne lønpolitik med, at en læ-

rer går ned i klassen og så vil 1/3 få flødeboller, og 

resten kan kigge langt efter lækkerierne. Helsingør 

Lærerforening kan sagtens acceptere individuelle 

aftaler, men kun så længe det er givet på et objektivt 

grundlag. Det være sig kvalifikationsløn såvel som 

funktionsløn, og vi skal kende baggrunden for tilde-

lingen. Da vi kom til august måned, var der kun ind-

gået to lønaftaler. Det var for skolen i Nygaard og 

10.klasseskolen. 

Med udsigt til langstrakte forhandlinger på området 

foreslog HLF at forlænge aftalen fra 17/18 et år, 

men det blev i første omgang kun til og med 

31.december i forventning om, at en kommunal løn-

aftale kunne færdiggøres i oktober. Den plan holdt 

ikke, så aftalen blev forlænget til at holde skoleåret 

ud. HLF havde i sit udspil et ønske om i lighed med 

de omkringliggende kommuner at lave et fælles-

kommunalt tillæg med henblik på rekruttering og 

fastholdelse.  Vi er lykkedes med at lande et årligt 

fællestillæg gældende for alle lærerne i kommunen 

på kr.4000, samt et klasselærertillæg på kr.3600. I 

aftalen indgår også et tillæg på kr.1000, som skal 

dække betaling for efter 17-tillæg (alle beløb regule-

res med gældende reguleringsprocent). 

Med et stort ønske fra Centeret om, at der skal laves 

flere individuelle lønaftaler, har det været nødven-

digt at drøfte begrebet ”objektivitet”.  Egentlig er 

der enighed om, at funktions- og kvalifikationsløn  
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skal gives på objektive kriterier i begge parters løn-

politik, men vi havnede i grænsespørgsmål som 

f.eks., hvad dækker begrebet ”særlig indsats”? Der-

for er der skærpet opmærksomhed fra vores side på 

at få præciseret, hvad tillæg gives for. 

Med forventning om at lønaftalen underskrives, vil 

det i løbet af forsommeren vise sig, hvordan vi kom-

mer i mål med næste års lønaftaler.  Der er gennem 

årene indgået aftaler om individuelle personlige til-

læg for lærere i kommunen, så individuelle aftaler er 

ikke ukendt for vores område. Men vi har hele tiden 

haft for øje, og det er et kardinalpunkt for HLF, at 

individuelle løntillæg ikke skal betales med kollektiv 

lønnedgang. Sammen med den før omtalte objektivi-

tet og gennemsigtighed indgår denne tilgang stadig i 

grundlaget fra vores side for at indgå lønaftaler. 

Fra vores side har der også været en del opmærk-

somhed på nyansættelser i dette skoleår, hvor det 

har været ledere magtpåliggende, at de nyansatte 

ikke skal gå ned i løn i forhold til lønnen fra det tidli-

gere ansættelsessted. Det har betydet, at ledere ind-

stiller til ”rekrutteringstillæg”.  Det er bestemt tilta-

lende, at nyansatte ikke skal gå ned i løn, men tilbage 

står nu spørgsmålet om ”fastholdelse”.  Det kan blive 

attraktivt at begive sig over kommunegrænsen og få 

højere løn, for senere at vende tilbage med udsigt til 

at føre den højere løn med sig tilbage.   Vi ved, at 

inden for lærerfaget er lønnen nødvendigvis ikke den 

primære motivationsfaktor i arbejdslivet, men vi véd 

også, at hvis lønnen bliver uretfærdigt fordelt, så 

vågner man.   

Kredsstyrelsen har jævnligt drøftet konsekvenserne 

af lønforholdene med tillidsrepræsentanterne, og ud 

fra disse drøftelser er der for nuværende ikke grund-

lag for at ændre vores lønpolitik.  

Løntjek-kampagne ’Er du OK?’ 

Den fælles kampagne for organisationerne løber i 

efteråret. Efter flere års kampagner er medlemmer-

ne blevet opmærksomme på, at det kan være ret 

fornuftigt at få tjekket sin lønseddel. Kredsstyrelsen 

kan ikke nå ud til hver skole, men har gennem årene 

planlagt med at skifte mellem dem. Vi har også fast-

holdt et tidspunkt på kredskontoret, hvor vi holdt 

”åbent hus”.  Der er dog altid mulighed for at få tjek-

ket sin lønseddel. Vi anbefaler, at man i første om-

gang taler med tillidsrepræsentanten.  Samlet har vi i 

HLF over året været med til at efterregulere løn for 

op mod 200.000 kr. 

I den daglige sagsbehandling på kredskontoret, fin-

der vi også fejl i medlemmer løn, fx hvor et medlem 

fik for meget udbetalt. Her skal vi selvfølgelig også 

have rettet fejlene. Fejlene har dog ikke været af en 

sådan karakter, at medlemmerne har skullet tilbage-

betale den for meget udbetalte løn.  Man modtager 

sin løn i forventning om, at arbejdsgiver udbetaler 

lønnen korrekt, og hvis beløbet skønnes at være af 

en sådan størrelse, at det er modtaget i god tro, be-

taler man ikke tilbage. 
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HLF anbefaler, at man tjekker sin lønseddel jævnligt, 

og får spurgt ind til det, man eventuelt ikke forstår.  

Vi har et meget fint samarbejde med vore ledere og 

lønkontoret, når vi skal have rettet lønfejl. 

 

UU-Øresund 

UU-Øresund nedlægges 30. juni.  Det sker på bag-

grund af loven om FGU, Forberedende Grunduddan-

nelse der blev vedtaget op til sommerferien 2018. 

UU-Øresund har opgavemæssigt dækket både Fre-

densborg-Humlebæk og Helsingør Kommune.  Der-

for er nogle vejledere ansat i Fredensborg Kommune 

og andre i Helsingør. Samarbejde mellem kommu-

nerne ophører, og vejlederne tilknyttes KUI, den 

Kommunale Ungeindsats i de kommuner, hvor de 

hovedsaligt har haft deres arbejdsområde. For nu-

værende ser det ud til, at vejledernes ønske om, 

hvilken kommune og område, de ønsker at være til-

knyttet, er faldet på plads. Det er en kommunal be-

slutning, hvordan den kommunale ungeindsats skal 

organiseres og udmøntes. På nuværende tidspunkt 

er det besluttet i vores kommune, at vejlederne skal 

have en egen organisation lignende den i dag og 

fortsat høre til i Center for Job og Uddannelse.  Den 

fysiske placering er dog endnu ikke afgjort. 

Undertegnede har været med til flere medlemsmø-

der, og det er mit indtryk,, at processen ind til videre 

har været præget af et godt og tillidsfuldt samarbej-

de mellem leder, tr og medarbejdere.   

Der henstår nu en forhandling om lokallønsdelen 

med kommunen. 

 

Rudolf Steiner skolen i Kvistgård 

HLF har ikke tidligere haft friskoler eller privatskoler 

under vores arbejdsområde. Men det er aftalt mel-

lem organisationerne, at det er Danmarks Lærerfor-

ening, der har aftaleretten på de Rudolf Steinersko-

ler, der har HF. Dette fik den lokale Rudolf Steiner-

skole i Kvistgaard her fra august, og derfor er det nu 

os, HLF, der skal aftale løn for deres område. Lise-

lotte og jeg har besøgt skolen og haft et møde med 

deres rektor.  Fra centralt hold har der været afholdt 

informationsmøde, og der er arrangeret et større 

møde d. 12 marts i Århus, hvor kredsene, der er om-

fattet af den nye opgave, er inviteret til møde.  HLF 

vil i foråret indbyde læreransatte på skolen i Kvist-

gaard til møde med henblik på at få drøftet, hvordan 

vi på sigt kan få et gensidigt gavnligt samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED- Systemet 

Hoved MEDudvalget—HMED 

Merete har varetaget HLF´s opgave i Hovedudvalget 

siden jan 2018 og har lavet en beretning herom. 

Center MEDudvalget—CMED 

Arbejdet i CMED relaterer sig hovedsaligt til Børne-

og Uddannelsesudvalgets beslutningsområde på Dag 

og Skoleområdet. Referaterne fra møderne lægges 

på Kilden. ER man nysgerrig på hvad der aktuelt poli-

tisk rør sig på vores område, kan jeg anbefale at læ-

se referaterne fra CMED, men selvfølgelig også at 

følge med i dagsordener og referater fra børne- og 

uddannelsesudvalgets møder.  
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Tillidsrepræsentanter 

Tak for jeres indsats! 

Holdningen til samarbejdet mellem leder og tillidsre-

præsentant synes at være i forandring, - og det til 

det bedre. Det er helt afgørende for en arbejdsplads, 

at forholdet mellem TR og leder fungerer. Et godt og 

tillidsfuldt samarbejde mellem de to, har tydeligt en 

positiv afsmittende effekt for arbejdslivet på skolen.   

Desværre er det også sådan, at TR’erne presses af 

omfanget af arbejdet. Skal TR-opgaven kunne løses 

er det, - og det i øvrigt på lige fod med alle andre 

opgaver- nødvendigt at have reelle muligheder for 

det. TR’erne bliver nemlig også ramt af, at deres for-

beredelsestid til undervisningsopgaverne svinder ind 

i takt med flere TR-opgaver.  Et problem vi gerne så 

løst med en kommunal TR-aftale, hvilket dog endnu 

ikke har vist sig mulig.  

Har tillidsrepræsentanterne tid til opgaverne, kan TR 

forebygge uhensigtsmæssige hændelser og forhold 

på arbejdspladsen. Er der god kontakt til medlem-

merne kan problemer tages i opløbet. 

Det er en del af forliget fra OK-18, at dette samarbej-

de skal styrkes, og det indgår også i de igangværende 

drøftelser om en arbejdstidsaftale. 

Når vi i en arbejdstidsaftale ønsker at sætte rammer 

om samarbejdet mellem skolens ledelse og TR, er 

det netop for, at der fx omkring skoleårets planlæg-

ning fra start af, tages hensyn til lærernes mulighe-

der for at varetage de daglige opgaver. Vi anerken-

der naturligvis ledelsesretten, men vi ønsker, at de 

ledelsesmæssige beslutninger kvalificeres gennem et 

tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Bliver 

rollen som talsmand respekteret, kan en leder også 

forvente at få et givtigt samarbejde med TR, - og det 

til alles bedste. 

Det at være TR kræver uddannelse.  Vore nye TR’er 

modtages med en introduktion på kredskontoret og 

deltager i DLF´s organisationsuddannelse.   

Men der er hele tiden brug for opfølgning på uddan-

nelsen, og TR’erne deltager årligt i to kurser:  

I samarbejdet i det forpligtende kredssamarbejde, 

FAK var overskriften på årets kursus ”Folkeskolen og 

Lærerprofessionen”. Temaet omhandlede, hvordan 

vi som professionelle har mulighed for indflydelse. 

Foreningens projekt med at få udviklet et ideal for 

folkeskolen blev drøftet med engagement. Når om-

kring 100 tillidsvalgte er samlet, bliver der udvekslet 

erfaringer og de fagpolitiske holdninger bliver også 

udfordret.  Det er en god oplevelse, at have tiden til 

sådanne drøftelser 

HLF afholder årligt et to -dages kursus for vore TR'er. 

Her fik vi genopfrisket reglerne om løn med assi-

stance fra Allan Sørensen fra sekretariatet.  Vore TR’-

ere skal have viden om løn, så de som minimum kan 

afgøre om en lønseddel skal ses nøjere efter. 

Vi gentog succesen fra sidste år, hvor formanden for 

Børne- og Uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup be-

søgte os. Ikke overraskende blev arbejdet med inklu-

sion nævnt, som en af de opgaver der ofte er svære 

at håndtere, ligesom spørgsmålet, om barnets tarv i 

forhold til de vilkår elever med særlige behov tilby-

des, blev drøftet.  Et andet emne var nedslidningen 

af skolernes elektroniske udstyr. Interaktive tavler og 

computere slides op, og der er flere steder brug for 

nyt materiel, en ikke helt billig omgang.  Fremtiden 

for 10.klasseseleverne blev også rejst. Tak til Gitte 

for denne deltagelse. Vi håber selvfølgelig, at de ting 

vi får sagt og oplyst om kan være med til at forbedre 

vilkårene på skolerne. 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1fHd19zQAhXmJ5oKHRmSBmwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thewhitefootprint.com%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNGRWc_CtJJCXO3Q7vcntbTQIE_xQQ&ust=1481014599577479
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Formandens beretning 
På andendagen var AMR’erne fra skolerne inviteret 

med. Om formiddagen hjalp Jørgen Bruun Christen-

sen fra DLF’s sekretariat med at se på, hvordan vi kan 

bruge resultaterne fra vores seneste kommunale 

trivselsundersøgelse. Hvad kan vi reelt gøre noget 

ved og hvordan gør vi så det?  Over middag gav for-

sker og lektor på CBS, Pernille Steen Petersens sin 

tilgang til, hvordan der skal arbejdes med at hindre 

stress på arbejdspladsen.  Pernille Steen tager ud-

gangspunkt i at ”skam” er følelsen, der ligger til 

grund for at vi bliver stresset. Derfor er det afgøren-

de, hvordan vi får hjælp, når der er for stort et ar-

bejdspres. Pernilles oplæg havde udgangspunkt i 

hendes bog: ”Slip stress ud af skammekrogen”. 

Ytringsfriheden 

Samme dag som den ordinære kongres startede, 

startede også sagen i landsretten mod Erik Schmidt: 

Læreren der i mange år havde tjent skolevæsenet i 

Odense, havde ifølge sin skoleleders bedømmelse 

opført sig imod reglerne ved at have udtrykt sig 

”tydeligt” til et pædagogisk møde på skolen.  

HLF´s delegerede mødte også op foran retten i Bred-

gade om morgenen for at vise vor sympati med kol-

legaen fra Odense. Den sag var af virkelig afgørende 

betydning for ytringsfriheden. For hvor langt kan en 

leder gå i forhold til denne grundlovssikrede 

rettighed?  Som bekendt faldt dommen positivt ud 

for Erik Schmidt og for alle os, der værdsætter og 

tåler en oprigtig pædagogisk debat og går ind for yt-

ringsfriheden. Tak til Erik Schmidt og foreningen for 

at have taget dette opgør.  Det er et område, der til 

stadighed skal være opmærksomhed på.   
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Formandens beretning 
Kredskontoret, dagligdagen 

Persondatabeskyttelsesforordningen 

 D. 25. maj 2018 trådte en skærpet lovgivning om 

opbevaring af persondata i kraft. Vi har altid opbeva-

ret personlige data med omhu, men den nye lovgiv-

ning satte ekstra fokus på arbejdsgange og opbeva-

ring af data på kredskontoret.  Især ”slette-

politikken” gav anledning til nytænkning. Vi har væ-

ret igennem en større oprydning og makuleringsma-

skinen har været flittigt brugt. Der er udarbejdet ar-

bejdsgange til årligt at revidere vore arkiver, det væ-

re sig både de digitale og de gamle papirarkiver.  Det 

tager lang tid, men det er et retssikkerhedskrav, og 

det skal vi leve op til.  Et andet opmærksomhedsom-

råde er også ”samtykkeerklæringerne”. Fremadrettet 

skal medlemmerne, der giver samtykke til behand-

ling af en sag oplyses om, at de til enhver tid kan 

trække samtykkeerklæringen tilbage. Dette var en 

lidt nemmere opgave at få ordnet, og blanketterne 

til samtykkeerklæringer indeholder nu en passus om 

dette. 

 

GDPR 
Åbningstid 

Telefonsvareren er vores redning i mange situatio-

ner, når vi har en stor aktivitet ud af huset.  Det er 

vurderingen, at medlemmerne er tjent med engage-

ment på mange fronter, og derfor bruger vi telefon-

svareren som ”kontordame”, når vi ikke er fysisk til 

stede. Vi forsøger altid at ringe tilbage. 

De fleste henvendelser får vi på mail. Svartiden på 

disse er forskellige. Dette er afhængigt af om den, 

der har vagten kan svare eller mailen skal videresen-

des til en anden.  

 

Frikøb  

Helsingør kommune har ændret praksis vedr. op-

krævningen af frikøbstimerne, og samtidig sker der 

en ændring så frikøbet for de overenskomstansatte 

fremover skal aftales på skolerne. Ændringen skyldes 

alene ny lovgivning på området, og Helsingør kom-

mune har understreget, at det ikke deres hensigt at 

gøre tingene mere besværlige for os. I øjeblikket er 

vi ved at planlægge, hvordan frikøbet så skal se ud i 

forhold til arbejdsopgaverne på kredskontoret i kom-

mende år.   

For et par år siden reducerede vi i forbruget af fri-

købstimer. Foreløbig er vurderingen, at vi når at be-

handle de forskellige sager på forsvarlig vis. 

 

FTR, fællestillidsrepræsentant 

Kommunen har indkaldt fællestillidsrepræsentanter-

ne på DS område til drøftelse af vilkår. Det er BUPL, 

FOA og os, der skal til møde her i marts måned. Vi 

har valgt at tage drøftelserne samtidig.  Det har væ-

ret på tale, at vi eventuelt skulle have fælles kontor, 

som man har i nogle kommuner. Umiddelbart har 

HLF været tilfreds med, at vi har kunnet bruge vort 

eget kontor. Kommunen har haft fokus på forbruget 

af FTR-timer. Vi ved der fra kommunens side også er 

fokus på FTR-tid og fx mødefrekvens for TR’ere. Be-

grebet ”nødvendig tid” kan nok forventes endnu en-

gang at blive grundigt drøftet. 

 

Information 

Platformen DLF InSite har vi endnu ikke udnyttet 

efter optimalt, da platformen stadig er i udviklingsfa-

sen.   
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Formandens beretning 
Det er tanken, at den fremover i højere grad skal an-

vendes. Dette udviklingsarbejde skal først foregå 

centralt i DLF, inden det kan forankres i kredsene. 

For nuværende bruger vi fortsat vores informative  

hjemmeside og Facebook til korte nyhedsopdaterin-

ger. ’HLF Nyt’ udkommer 6 gange årligt, og det er 

intentionen at fortsætte bladet. 

 

Mødefrekvens for kredsstyrelsen 

Idet der har været stort forhandlingsaktivitet med 

Helsingør Kommune, har kredsstyrelsen være samlet 

oftere end vanligt.  Foruden de uafsluttede arbejds-

tidsforhandlinger og lønforhandlingerne, har vi i år 

indgået aftale om procedure for lønforhandlinger og 

aftale om aflønning af mentorerne for de lærerstu-

derende. Samtidig er der de interne projektor i DLF, 

hvor vi som kredsstyrelse har haft behov for at være 

samlet. Det seneste projekt ” er vi gearet til fremti-

den? ”, sætter fokus på organiseringen i organisatio-

nen, og her er det nødvendigt at få drøftet fx kredse-

nes ”bæredygtighed” i forhold til sagsbehandling og 

økonomi.  

 

 

 

 

 

 

Formand Vera Sandby Hansen, HLF     

I formandens mundtlige beretning vil følgende emner indgå: 

 Skolernes økonomi, herunder afskedssager 

 Begrebet ”professionel dømmekraft” 

 Kommunaldirektør Stine Johansens initiativ, forsvar af 

offentligt ansatte 

 Ytringsfriheden  

 Status på lokalaftale arbejdstidsaftale 
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HMED 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med budgetseminaret i august 2018 

deltog medarbejderrepræsentanterne fra HMED. 

Det var mit første, som ny repræsentant for vores 

område.  

 
På budgetseminariet havde jeg følgende bemærk-

ninger til byrådet: 

 

Medarbejderne fra HMED vil gerne anerkende by-

rådet for, at lærerne igen får en arbejdstidsaftale, 

og vi hilser det velkomment, at de igen vil tage 

det arbejdsgiveransvar på sig. Det er vores opfat-

telse, at en sådan kan medvirke til at sætte ker-

neydelsen i fokus. Aftalte vilkår kan skabe rum for 

at forfine og forbedre vores kerneydelse, under-

visningen, og give ro om og kontinuitet i arbejds-

vilkårene for medarbejdergruppen. Således kan vi 

fastholde de allerede ansatte og rekruttere nye, 

hvilket flere steder i de seneste år, har været 

vanskeligt. 

 
De seneste 6 år har der været rigtig mange store 

forandringer i Helsingørs skolevæsen. Blot for at 

nævne nogle: ændret skolestruktur med storsko-

ler, skolereform, ændret organisering som følge af 

L409, projekt ’Boost - innovativ skole’, et ændret 

fokus på læring, der stiller krav til ændret didak-

tisk praksis, indførelse af læringsplatforme og læ-

ringsmålstyring, afvikling af langt de fleste af dis-

se igen og krav om øget inklusion. 

 
Lærerne hilser meget gerne ændringer, i form af 

fx Skolereform, inklusion og skoleudvikling vel-

kommen. Men hvis vi skal have mulighed for at 

lave god undervisning af høj kvalitet, hvis vi skal 

kunne lykkes med hverdagen, hvis vi skal kunne 

inkludere de svageste, så skal arbejdsvilkårene 

også være til stede. Det er ganske enkelt en præ-

mis for succes. Skal børnene nyde godt af alt det 

nye og gode vi vil dem, må vi skabe det bedst 

mulige rum for at medarbejderne kan levere va-

ren i et sundt arbejdsmiljø. Lokale lønaftaler og 

arbejdstidsaftaler er, efter vores opfattelse, en 

mulig vej til dette. Så - tak for at I nu igen vil 

medvirke til at skabe den ro, tage det ansvar og 

med aftalte løn- og arbejdsvilkår, give lærerne 

mulighed for at sætte kerneopgaven i fokus. Til 

gavn for lærerne - og ikke mindst eleverne. 

 
Budgettet var som bekendt indgået, som et bredt 

politisk forlig i byrådet og vedtaget af alle partier i 

Helsingør, med undtagelse af Lokaldemokraterne 

og Dansk Folkeparti. I alt 22 byrådsmedlemmer 

står altså bag aftalen. Det helt altoverskyggende 

emne i dette budget er ældreområdet, idet vi i 

Helsingør kommune vil opleve en voldsom stig-

ning i antallet af ældre borgere. Alt i alt er der 

afsat 142 mio.kr til området over 4 år, da det 

skønnes at være det aktuelle behov. Dermed in-

vesteres der ikke yderligere i ældreplejen. På 

sammen måde afsættes penge (30 mio.kr) til 

dagområdet, da et stigende børnetal forventes de 

kommende år. Skoleområdet er også nævnt, idet 

der står, at lærerne skal have en arbejdstidsafta-

le. Aftalen er nævnt i budgetaftalen, fordi den skal 

godkendes i økonomiudvalget, da den vil medføre 

en økonomisk tillægsbevilling til skolerne. 

 

Arbejdet i HMED 
v/Merete Svalgaard Knuhtsen, kasserer 

Herudover har vi i HMED berørt emner 
som: 
 

 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

 Trivselsundersøgelse 2018 

 Personaleomsætning 

 Omorganiseringer af lokale MED-

udvalg og AMO 

 Forebyggelsespakker fra Sund-

hedsstyrelsen 

 GDPR—persondataforordningen 

 Vision 2030 

 Strategiplan 2018-2019 

 Psykologbistand til medarbejdere 

 Forslag om anvendelse af HR-
puljen 
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Beretning om arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøberetning 2019 
v/Liselotte Bak, næstformand og arbejdsmiljøansvarlig 

På arbejdsmiljøområdet er det altid vigtigt at følge 

resultatet af trivselsundersøgelserne, kaldet TU, og 

emnet vil derfor i høj grad præge denne beretning. 

På skoleområdet viser TU18, overordnet set, mange 

af de samme tendenser, som de forrige trivselsun-

dersøgelser viste. Der er både positive og negative 

tendenser at spore. På positivsiden kan nævnes, at 

lærerne har større tillid til deres ledere end sidste 

gang. Det er naturligvis godt, da et godt tillidsfor-

hold mellem medarbejder og leder er en væsentlig 

forudsætning for det gode samarbejde, der skal væ-

re på arbejdspladsen. Kollegerne har stor betydning 

for vores trivsel på vores arbejdsplads, hvilket også 

fremgår tydeligt af besvarelsen af spørgsmål 17, 

hvor vi skal forholde os til, om vi hjælper og støtter 

hinanden i vores enhed. Hertil svarer langt største-

delen, at det gør vi - med scorerne: Helt enig: 32 % 

Enig: 48 % Delvist enig: 18 % og uenig: 2 % Heldigvis 

oplever rigtig mange også, at der er arbejdsglæde 

på deres afdeling. 

 

For mange opgaver - for lidt tid 

På negativsiden fremstår imidlertid fortsat de sam-

me områder som ved sidste undersøgelse. Mange 

lærere, 32 %, oplever således stadigvæk, at der ikke 

er sammenhæng mellem mængden af opgaver, og 

den tid de har til rådighed til at løse dem. 34 % sva-

rer, at de kun delvist har tid til opgaverne. Det er et 

altoverskyggende problem, som i højeste grad på-

virker arbejdsmiljøet i hverdagen i negativ retning. 

Manglende mulighed for god forberedelse og efter-

behandling er det værste en lærer ved… 

Hele essensen i vores professionelle arbejde er som 

bekendt at have mulighed for at levere en god og 

veltilrettelagt undervisning. Desværre presser så-

danne arbejdsbetingelser medarbejderne, og stress- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tendenser og noget af det arbejdsrelaterede syge-

fravær kan læses som en direkte reaktion her på. 

 

Arbejdsrelateret sygefravær 

På skoleområdet fortæller hele 18 % af medarbej-

derne, at de har haft sygefravær, som skyldes for-

hold på arbejdspladsen. Når der bliver spurgt om 

årsager til sygefraværet svarer 75 %, at det skyldes 

opgavebelastning/stress eller andre krav til arbej-

det. 

  

Inklusion 

HLF har desuden fået tilbagemeldinger fra skolerne 

om, at inklusionsarbejdet i den grad presser lærer-

ne. Det er en opgave, der ikke tildeles de nødvendi-

ge midler de fleste steder. Her står læreren - ofte 

helt alene - med opgaven. En opgave der  opleves 

vanskelig eller umulig at løse. 64 % har valgt at gå 

på arbejde, selvom de var syge.  

 

Støj og indeklima 

Af andre udslagsgivende faktorer kan nævnes lyd-

påvirkning, hvor 17% angiver dette som en årsag til 

sygefraværet samt symptomer på et problematisk 

indeklima - 21% angiver dette som fraværsårsag.  
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Arbejdsmiljø fortsat 
Det giver anledning til at opfordre til kampagner 

mod støj samt sætte fokus på indeklimaet generelt. 

 

Vold og krænkelser 

Et sidste opmærksomhedspunkt, jeg vil fremhæve 

her fra TU-18, handler om vold og krænkelser. Des-

værre er der stadigt flere medarbejdere, som ud-

sættes for vold og/eller krænkende adfærd på deres 

arbejde på skolen. Hele 19 % fortæller, at de har 

været udsat for vold og trusler om vold. Det er en 

stigning på 3 % fra sidste undersøgelse i 2015, hvil-

ket er stærkt bekymrende. Det er utroligt vigtigt at 

have en voldspolitik og - handleplan på skolen, som 

kendes af alle, og som efterleves! 

Men der må altså også - både overordnet såvel som 

på den enkelte arbejdsplads - arbejdes med, årsa-

gen til disse stigende tendenser - og ikke mindst skal 

der arbejdes på at minimere dem. Fortællingen om, 

at det fremover er et arbejdsvilkår, skal aldrig ac-

cepteres! Den øgede tendens, der opleves med ver-

bal krænkende adfærd generelt i samfundet, ses 

også på vores område, hvor 22 % fortæller, at de 

har været udsat for dette. Især digital chikane ople-

ves i stigende grad, fx er tilsvining på de sociale me-

dier oftere forekommende end tidligere. Generelt 

set er det vigtigt at arbejde med forebyggelse. Uan-

set hvad skal der handles på alle krænkelser! 

 

AMR år 2019 

Arbejdsmiljørepræsentanterne bliver tildelt særlig 

opmærksomhed i år, idet det er AMR-år. I den for-

bindelse afholdes forskellige arrangementer for 

dem, som skal skabe opmærksomhed på deres ar-

bejde på alle arbejdspladser. Jeg var selv i Odense i 

januar, hvor året blev skudt i gang med et kæmpe 

arrangement; med AMR-repræsentanter fra alle 

organisationer, ja fra stort set alle arbejdsområder i 

Danmark. Det blev her tydeliggjort, at arbejdsmiljø-

et er en faktor i vores arbejdsliv, som skal have den 

største opmærksomhed, hvis vi skal se frem til at 

kunne klare et endnu længere arbejdsliv! I hverda-

gen er det til stadighed arbejdsmiljørepræsentan-

tens opgave, at sætte fokus på arbejdsmiljøforhol-

dene i vores arbejdsliv. En vigtig og stor opgave! 
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Pædagogisk Udvalg 

Pædagogisk beretning 2019 
v/ Susanne L. Bech & Lisbeth T. Winkler, pædagogisk udvalg  

I år har det pædagogiske arbejde i kredsen haft sit 
omdrejningspunkt ved 4 årlige FAK-pæd.-møder, 
hvor aktuelle nedenstående problemstillinger 
drøftes mellem de forskellige kredse i Nordsjælland: 
 
Forenklingen af fælles mål 
Vi deltog fra Kredsen med formand og pædagogisk 

udvalg i Regionalt dialogmøde om Fælles Mål i Folke-

skolen i København, hvor både skoleledere og Cente-

ret også var repræsenteret. Vi aftalte der et møde, 

hvor Kredsen, Centeret og skoleledelsen er repræ-

senteret. Målet er at få de forenklede mål til at leve 

ude på skolerne, så vi kan se resultatet af ministeri-

ets intension.  

 
Folkeskolereformen med udarbejdelse af kan/
skalnoter om væsentlige punkter fra reformen 
Et redskab til internt brug, som skal give os overblik 
over, hvad reformen dikterer, vi skal, og hvad vi den 
giver os mulighed for at gøre.  
 
 
Folkeskoleidealet 
Et folkeskoleideal er under udarbejdelse i DLF og skal 
vedtages på kongressen til efteråret. TR’erne har på 
Store kursus arbejdet med udarbejdelse af idealet og 
løbende kan man give sit besyv med på hjemmesi-
den 

 
Vi har deltaget i den Pædagogiske konference på 
Skarrildhus 24.-25. januar, som bl.a. omhandlede: 
 
 
Lærerens professionelle dømmekraft og betydningen 
for den gode undervisning 

 
Dette er en del af den professionelle kapital på ar-

bejdspladserne og den professionelle lærer kende-

tegnes ved at have et stærkt professionelt ståsted. 

Hun/han lever op til sit professionelle ansvar ved at 

bruge sin professionelle dømmekraft indenfor sit 

professionelle råderum. En forudsætning for at kun-

ne handle som professionel lærer er tillid og et pro-

fessionelt råderum, dvs. tilstrækkelig tid til forbere-

delse og efterbehandling af undervisningen, samt 

mulighed for at levere ordentlig kvalitet i løsningen 

af de øvrige opgaver. 

 
Hvad har betydning for de professionelles motivation 
og medejerskab til skolens udvikling?   
Line Arnmark fra Metropol har i sit studie udvalgt og 
undersøgt 13 udvalgte skoler. Målet var at undersø-
ge, hvilke processer, der fremmer en tillidsbaseret 
dialog om skolens pædagogiske udvikling. Det er fx 
vigtigt at: 
 

 ledelsen kommunikerer tydeligt om sko-

lens udviklingsretning 

 

 hjælper nye medarbejdere ind i organi-

sationen, så de hurtigere oplever sig 

kompetente i opgaveløsningen 

 

 opbygger den organisatoriske ”vi-

følelse”, og understøtter skolens sociale 

kapital 

 

 teamene oplever en høj grad af tillid til 

deres professionelle dømmekraft ud-

møntet i et stort kollektivt professionelt 

råderum 

 

 medarbejderne oplever medejerskab til 

de beslutninger, som træffes, fordi be-

slutningsprocessen opleves som retfær-

dig og legitim 
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Pædagogisk Udvalg 
Der er nemlig sammenhæng mellem offentligt an-

sattes motivation og effekter heraf på kvaliteten af 

kerneopgaven! 

 

AULA er også et område, hvor kredsen er involve-

ret 

 
Kommunalt er der nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal udarbejde nogle retningslinjer for brugen af 

Aula, så kommunikationen ud til brugerne bliver 

ensrettet og overgangen til Aula bliver så smidig 

som mulig. HLF har været repræsenteret og har lagt 

vægt på at trække kommunikationsniveauet lidt til-

bage, dels da lærerne oplever for meget tid går med 

over- information på Meebook, dels da forældrene 

drukner i information og senest har gjort opmærk-

som på, hvor stressende det er at skulle holde sig 

ajour på Intra. Samtidig er det en social skæv infor-

mationskilde, da ikke alle forældre er koblet på in-

ternettet eller forstår sprog eller medie. 

 
Inklusion 
Løbende arbejder vi med inklusion. Bl.a. har følge-
gruppen til inklusionseftersynet nylig udarbejdet 
anbefalinger til kommuner og skoler omkring vare-

tagelsen af inklusionsopgaven. Fx anbefaler grup-
pen at:  
 
 alle kommuner bør have en inklusionsplan 

eller strategi, og alle skoler ligeså 

 den enkelte skole er med i den konkrete udar-
bejdelse så der skabes ejerskab, en forudsæt-
ning for, at det ikke bliver et tomt stykke papir 

 benytte sig af co-teaching 

 
Co-teaching fungerer når en almenlærer og en læ-
rer med specialpædagogisk kompetence i fælles-
skab har ansvaret for undervisning i en klasse, hvor 
der er elever med og uden særlige behov. Det kræ-
ver således to professionelle med forskellige faglig-
heder i forhold til undervisning af elever! 
 
Følgegruppen peger også på, at brugen af et res-

sourcecenter fratager lærere det individuelle ansvar 

– og derved bliver udfordringer med en enkelt elev 

hele skolens ansvar og ikke kun den enkeltes. Det 

første skridt er taget, idet TR’erne skal ud på skoler-

ne og identificere, hvad det lokale ressourcecenter/

styrkecenter på skolen kan, hvilke personer, lærer-

ne kan trække på, og hvem, der leder indsatsen.  
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Indkomne forslag 
Der er ved redaktionens afslutning ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Følg med på 

foreningens hjemmeside, hvor indkomne forslag lægges ud— www.035.dk 
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 Kontingentfastsættelse 

Kredsstyrelsen forslår at 
kontingentet fortsætter 

uændret — 275 kr./måned 

Kreds Lokalt kontingent 

Furesø (028) Kr. 286 

Allerød/Hørsholm (029) Kr. 260 

Hillerød (030) Kr.285 

Egedal (033) Kr. 304 

Gribskov/Halsnæs (034) Kr. 285 

Helsingør (035) Kr.275 

Fredensborg (036) Kr. 329 

Frederikssund (037) Kr. 292 

Kontingentet for et medlemskab af 

Danmarks Lærerforening består af to 

dele. Et centralt og et lokalt kontin-

gent. Det centrale kontingent udgør 

213 kr. om måneden og dækker om-

kostninger til fagbladet folkeskolen, 

sekretariatet, hovedstyrelse mv. Kon-

tingentet fastsættes på kongressen 

Det lokale kontingent afhænger af 

hvor i landet man arbejder eller bor.  

Man er nemlig medlem af den kreds, 

hvor man arbejder. Som arbejdsledig 

eller pensionist kan man dog vælge 

den kreds hvor man bor eller fort-

sætte sit medlemsskab hvor man sidst 

havde ansættelse. Kredsene ledes me-

get forskelligt og har forskelligt niveau 

for medlemsrettede aktiviteter. Det 

afspejler sig naturligvis i størrelsen på 

kontingentet. Det er generalforsamlin-

gen der vedtager det lokale kontin-

gent. 
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Billeder fra året der gik 
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Vel mødt! 


