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Generalforsamling 2020 
 
Så lykkedes det! Mandag den 22. juni fik Helsingør Lærerforening 
endelig afholdt ordinær valggeneralforsamling. Ved samme lejlighed 
fik medlemmerne mulighed for at sige farvel til Vera Sandby Hansen, 
som efter mange års tro tjeneste i HLF, takkede af efter 13 år som 
formand for Helsingør Lærerforening. 

Kredsstyrelsen har haft udskiftning på 3 poster og har ved den efter-
følgende konstituering fordelt kredsens opgaver imellem sig. Den 
nye kredsstyrelse er også allerede i dialog med centret og børneud-
valget omkring kommende skoleår, og skal møde til  gensidig oriente-
ring om hvad der optager os hver især, og hvad det kommende sko-
leår byder på.  
 
Her kan du møde den nye Kreds, som tiltræder med øjeblikkelig virkning: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Næstformand, pædagogik  
& sagsbehandling,  
Jesper Petersen  
 

Politisk leder & delegeret,  
Merete Svalgaard Knuthsen 

 
 

Kasserer, delegeret  
& sagsbehandling,  

Susanne Bech   

Pædagogisk ansvarlig,  
kommunikation &  
sagsbehandling  
Charlotte Munk 

Arbejdsmiljøansvarlig,  
kommunikation &  
sagsbehandling,  

Christina Gjerding  

Arbejdsmiljø  &  
sagsbehandling,  

Mette Bayer 
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Periodeforhandlingerne 

        

Kontakt i sommerferien 

Kredskontoret vil være lukket fra 2.juli til 

2.august. 

Har du akut behov for rådgivning kan du 

kontakte Merete Svalgaard Knuthsen  

på mskn@dlf.org / 53570211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodeforhandlingerne 

Som I er bekendt med har KL udbedt sig en tænkepause fra periodeforhandlingerne. 

DLF STÅR FAST PÅ TRE FØLGENDE OMRÅDER: 

1. Tid på opgaverne/oversigten 

2. Tilbagefaldsregel på kommunalt  niveau. Dvs. hvor meget skal der bruges på forberedelse. Eksem-

pelvis hæve UV.timetallet, men forholder sig ikke til hvad der skal nedprioriteres.  

3. Værn omkring forberedelsestiden—sikring af forberedelse.  Så vi sikres mod uforudsete opgaver. 

I Danmarks Lærerforening er der en klar forventning om, at forhandlingerne ender med en aftale. Ifølge 

Anders Bondo Christensen er parterne for første gang siden 2013 kommet så langt, at de på flere områder 

har "fælles tekster", som både LC og KL tror på "i fællesskab kan være med til at skabe en bedre skole, bå-

de for kommuner, ledere og lærere." 

Anders Bondo Christensen forklarer, at LC og KL er enige om at følge et samarbejdsspor. 

– Det var KL, der sammen med den daværende regering iværksatte den lange lockout af lærerne, som 

endte med regeringsindgrebet og Lov 409, forklarer Gordon Ørskov Madsen. 

– Jeg tror på, at samarbejdssporet giver resultat, og i det øjeblik der ligger en aftale, så vil Lov 409 være 

væk. Det vil være et gennembrud efter syv år, hvor lærernes arbejdstidsregler har været politisk bestemt 

og ikke aftalt ved forhandlingsbordet.  

AFKLARING INDEN KONGRES I SEPTEMBER                                                                 

Vi holder kongres den 22. og 23. september og skal gerne i god tid inden have en afklaring. Vores medlem-

mer skal stemme om et eventuelt resultat, som vi skal kende udfaldet af, så vi kan bruge kongressen til at 

vedtage en strategi for det videre arbejde for at sikre vores medlemmer ordentlige arbejdsvilkår. 

Kilde:   https://arbejderen.dk/fagligt/forhandlingsf%C3%A6llesskabet-st%C3%B8tter-l%C3%A6rernes-krav-om-ny-arbejdstidsaftale  

Rigtig god og velfortjent ferie til alle! 

https://www.folkeskolen.dk/1840467/naar-skolen-aabner-igen
https://arbejderen.dk/fagligt/forhandlingsf%C3%A6llesskabet-st%C3%B8tter-l%C3%A6rernes-krav-om-ny-arbejdstidsaftale

