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Løntjek på Kredskontoret  

I november måned afholdt HLF løntjek for alle 

medlemmer på Kredskontoret i Stengade. På 

trods af, at et løntjek jo kan gå begge veje, be-

kom HLFs indsats en række medlemmer godt. 

Ved løntjekket fandt vi fejl i flere lønsedler. Det 

var alt lige fra manglende undervisningstillæg, 

forkert undervisningstillæg, manglende funkti-

onstillæg, fejl i vejledertillæg og et medlem, der 

havde været ansat som lærer med særlige kvali-

fikationer, og herefter havde uddannet sig til 

lærer, viste sig at have et forkert anciennitets-

forløb.  

HELSINGØR LÆRERFORENING 
ønsker alle en god jul og godt nytår 

HLF har netop afholdt løntjek. Det kom der nogle helt konkrete resultater ud af... 

På Hellebækskolen gennemførte ledelsen og til-

lidsrepræsentanten på bagkant af HLFs løntjek 

sammen et gennemgribende løntjek. Her blev 

samtlige lønsedler gennemgået, så lønnen nu er 

korrekt for alle. Her ud over fik man fulgt op på 

skolesammenlægningen fra 2008, og sikret, at læ-

rere, der i dagligdagen pendler mellem skolens to 

matrikler, nu også får den befordringsgodtgørelse, 

de har krav på. Alle i kommunen har i øvrigt krav 

på km-penge ved kørsel i arbejdstiden. 

 



 

Interview... 

Jeg vil bare gerne 

forbedre samfundet 

HLFNyt har talt med Børne– og Uddannelsesud-

valgsformand Christian Holm Donatzky. Vi kom 

rundt om reform, visioner og trivsel. 

Netop som du trådte til som Børne- og Uddannelses-
udvalgsformand, stod folkeskolen over for de største 
forandringer i sin 200-årige historie; folkeskolerefor-
men. Hvis vi tager udgangspunkt i reformen, hvordan 
går det så der ude på skolerne? 

Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe organisati-
onsændring i den største samfundsorganisation over-
hovedet, og det er en proces, skolen er i gang med. 
Og det vil det være i lang tid. Det er mit indtryk, at 
det går forskelligt på de enkelte skoler og afdelinger, 
og de svar jeg får, afhænger selvfølgelig også af, 
hvem jeg spørger. Det er ikke de samme svar jeg får 
afhængigt af om jeg spørger elever, lærere, pædago-
ger ledere, forældre eller politikere.  

I Helsingør har vi gjort det på den måde, at skolerne har relativt meget frihed til at implementere reformen. Det er 
godt, fordi man kan få afprøvet nogle ting, og vi har mulighed for at følge, hvordan det går rundt omkring. Måske 
fungerer noget godt et sted, og noget andet fungerer ikke, hvorfor man så kan ændre det. Man kan lære af det. 
Men, vi skal også følge implementeringen af reformen på landsplan, så vi kan lære af det, der fungerer, og få æn-
dret det, der ikke fungerer. 

Hvordan følger du med i hvad, der sker på skolerne? 

Jeg gør, hvad jeg kan, for at følge med. Og jeg får mit input fra alle mulige steder, og fra alle de kanaler, jeg overho-
vedet kan. Det er jo ikke nok, at jeg får min information fra centerchefen, lederne, eller for den sags skyld lærerfor-
eningen og bupl. Derfor opsøger jeg forskellige input.  Jeg gør meget ud af at tale med læreren på gaden, pædago-
gen i daginstitutionen, og selvfølgelig mine egne børn og mine venners børn. Det gør jeg for at få mange indgange, 
og ikke blot interesseindgange.  

Hvad, hører du, går så godt? 

Det jeg synes, er rigtig godt ved reformen er, at børns fantasi og kreativitet, samt nytænkning er selvstændige mål. 
Og nogle steder går det rigtig godt med netop at nytænke undervisningen. Det er da helt klart noget, vi skal forsøge 
at stimulere. 



 

Interview fortsat... 

Hvordan kan man se, at det er en radikal politiker, der er blevet Børne- og Uddannelsesudvalgsformand? 

Hvis vi holder fast i det med fantasien og kreativiteten, håber jeg, at vi kan se det der. Det er min holdning, at vi 
skal væk fra ensretning, og sørge for at nytænkning bliver belønnet. Det vil jeg gerne rykke på, det er vigtigt for 
mig. 

Hvordan spiller det sammen med de lokale mål? Fremgår fantasi og kreativitet af vores lokale mål for skoleom-
rådet? 

Her skal man se på ”Den åbne skole”. Vi skal slanke og skærpe kvalitetsrapporterne, der har været et kæmpe 
administrativt arbejde, der ikke har en direkte betydning for eleverne. Vi skal mere hen i mod det, der betyder 
noget for eleverne og er rettet mod de mål, vi har sat for folkeskolen. Og fantasi og kreativitet er mål på vejen til 
at opnå de øvrige mål. 

Det er svært at leve op til målet om fantasi og kreativitet, når forberedelsen halter. 

Der ingen tvivl om, at der skal ses på justeringer. Der ud over skal vi finde på nye måder at gøre tingene. Det kan 
være sådan noget som videndeling af metoder og materialer. Jeg er godt klar over, at man også skal have tid til 
at videndele, og alt arbejde bliver bedre af forberedelse. Derfor skal vi se på hele reformen løbende. Alle medar-
bejdere er jo i en proces, der er sindssygt svær. Det gælder både lærere, pædagoger og ledere, og jeg må sige, at 
jeg tager hatten af for jer. De fleste lærere gør alt, hvad de kan under de givne forudsætninger. Vi skal væk fra 
skære alle over en kam, og bare konstatere, at ”lærere er sådan og sådan”. Men, det er helt afgørende for pro-
jektet, at medarbejderne er klædt på til at løfte opgaven, og at lederne er klædt på til at lede. Det er jo en helt 
anden måde at lede på, som der lægges op til i reformen. Lederne skal i højere grad sætte en retning, og de skal 
ud og støtte lærerne og pædagogerne. Og så skal vi i høj grad have fokus på, at få trivslen op.  

Fortsættes næste side... 

 

Så gik HLFs nye hjemmeside endelig i luften. Vi er 

skiftet til en ny platform, og HLFs hjemmeside ligner 

nu den, medlemmerne kender fra hovedforeningens. 

Det har været et stort arbejde, der i praksis har varet 

fra skoleårets start. Den nye hjemmeside er nu i brug; 

vi har migreret en del af indholdet fra den gamle, kas-

seret noget og er pt. i gang med at redigere. Og det vil 

vi været et stykke tid. Besøg os endelig på 

www.035.dk. Forslag modtages gerne pr mail 

035@dlf.org. Skriv ”hjemmeside” i emnefeltet.  

Så er vi i luften... 



  

Interview fortsat... 

Det bringer os videre til inklusionen. Det er også et kommunalt mål, at alle børn skal være en del af et fællesskab. 
Der er mange bolde i luften. Hvilke handlemuligheder har vi i ifht at nå dette mål? 

Først vil jeg sige, at hvis man ikke havde denne dagsorden, ville det være en falliterklæring. I Helsingør har vi gjort 
det på den måde, at vi ikke er startet med at inkludere 100 %, men i stedet tager 10 % om året. Vi starter nede-
fra, og sender midlerne ud til skolerne. Desuden skal vi have fokus på en hurtigere arbejdsgang. Men, vi skal alle 
sammen også være opmærksomme på, at debatten omkring inklusion i sig selv kan være hæmmende for at få 
det til at lykkes. Det er mit indtryk, at den nationale debat smitter negativt af på inklusionsprocessen. Det er vig-
tigt, at forældrene er med, hvis det skal kunne lade sig gøre, og det er en katastrofe, at ekskludere børn fra fæl-
lesskabet. Det følger dem jo hele livet. Man er ikke bare ekskluderet i skolen, men ofte resten af livet. Jeg vil som 
politiker gerne sætte mit præg her; der er jo en sammenhæng i børns liv. Vi skal se vuggestuer, børnehaver og 
skoler som én samlet pakke. Og i dette er tidlig indsats et nøgleord. Vi skal have en øget indsats, flere pædagoger 
og bevægelsesinstitutioner. 

Jeg vil arbejde for at give alle børn lige muligheder. Det er lidt vildt, at det ikke er lykkedes med at bryde den soci-
ale arv i et samfund som vores, et af de mest lige i samfund i verden. Derfor gælder det om at klæde personalet 
på. Jeg er opmærksom på, at der nogle lærere og pædagoger, der ikke føler sig klædt godt nok på. Og det er jo 
derfor, at Helsingør har lavet en målrettet indsats med bl.a. at uddanne Inklusionsvejledere, så lærere og pæda-
goger kan få vejledning. Og så skal vi være opmærksomme på, at lærerne skal have mulighed for hurtigt at rekvi-
rere hjælp.  

Det lyder godt. Men, hvordan anvendes pengene på skoleområdet så bedst? 

Det er selvfølgelig der, hvor de kommer børnenes udvikling mest til gode. Og det skal vi hele tiden kigge på. Vi 
må evaluere løbende. Det, er det, vi i øjeblikket gør med evalueringen af skolestrukturændringerne. Og så er det 
jo min helt personlige mening, at pengene har størst effekt på børne- og ungeområdet på sigt. Så kan man selv-
følgelig mene, at vi skal effektivisere, men jeg synes ikke, vi bruger for mange penge på skolesystemet i Helsin-
gør. Det vi skal have for øje, det er, om vi bruger pengene bedst muligt. 

Hvordan afgør vi, om pengene bliver brugt bedst muligt? 

Vi måler på trivslen blandt børnene. Og i øjeblikket afventer vi en udmelding fra undervisningsministeriet, så vi 
kan få det bedste system til at måle dette.  

Kan du måle på alt det, der er værdier?  

Det er selvfølgelig svært at måle kreativitet. Men vi arbejder på det. At der er mere fokus på kreativitet og fantasi 
i folkeskolen, kan man vel først se i samfundet år senere. Fx på om der er kommet flere kreative iværksættere. 
Det lyder måske modstridende, men vi har tidligere målt på meget ensidige ting. Samtidig synes jeg dog, at det er 
vigtigt, at vi måler på det, vi kan måle på i skolen, nemlig elevernes progression fra deres eget standpunkt. Alle 
elever har jo forskellige udgangspunkter. 

Når politikerne så taler om, at vi skal hæve karaktergennemsnittet, er det så ikke direkte i modstrid med den øge-
de inklusion? For en del af de børn, der tidligere havde været i et specialtilbud, vil jo have svært ved at score højt 
til en afgangsprøve? 

Nu har jeg ikke ønske om at droppe ambitionerne for de inkluderede elever. Men, det er da i den forbindelse 
vigtigt, at vi løbende måler på, hvordan det går, så skolerne har noget at styre hen i mod, men det er da rigtigt, at 
der er værdier, det er svært at måle på. Innovationsevne for eksempel. Lige nu virker det måske ikke logisk, at 
man kan måle på sådanne værdier, men vi er jo i en proces. Og skolereformen er jo nærmest et big bang for fol-
keskolen. Vi arbejder stadig på tingene og dermed også på, hvordan vi måler på noget af det, vi aldrig har målt på 
tidligere. 



Hvad kan vi som lærere forvente? Hvordan samler I som kommune op på, om det går godt?  

Vi skal jo understøtte og samarbejde, og skabe et rum, hvor vi ikke ensretter. Jeg tror, at noget af det, der skal til er 
videndeling. Lærere og pædagoger skal i langt højere grad dele deres arbejde. Lederne skal også dele hinandens er-
faringer på tværs. Rikke (Reiter, centerchef for Center for Dagtilbud og Skoler) er i hvert fald meget opmærksom at 
følge reformen, og følger det tæt. Desuden har vi skoleledermøderne. Vi drøfter hele tiden, hvad, der fungerer og 
hvad, der ikke fungerer? Og så må vi jo dele erfaringer. Vi skal som kommune også ud og se, hvordan de gør det an-
dre steder. Det er alt afgørende er jo, at der SKAL følges op. Vi skal sørge for evidens, så vi bruger pengene bedst 
muligt.  

Hvad så med uddannelse af lærerne? Det er jo en radikal mærkesag, at lærerne skal være linjefagsuddannede.  

Det mener jeg stadig. I den forbindelse har vi en stor ansøgning ude, da vi gerne vil have del i uddannelsesmilliarden. 
Det bliver stort, hvis vi får den igennem.  

Kan vi så regne med, at vi på sigt vender bøtten i forhold til kommunens 2020-vision om, at vi skal blive Nordsjæl-
lands mest attraktive bosætningskommune for børnefamilier? I øjeblikket går det jo den forkerte vej.  

Det håber jeg. Der er mange meninger om, hvordan vi bliver en attraktiv bosætningskommune. Nogle vil mene, at 
bare vi sætter skatten ned, så kommer det af sig selv. Jeg deler ikke den holdning. Der er mange elementer i vejen til 
at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune. Jeg mener, at det, at alle kommunens daginstitutioner 
nu er blevet bevægelsesinstitutioner, er et element. Så skal vi se på, hvordan vi som by, sælger os selv. Helsingør er 
et unikt sted og har en unik beliggenhed. Der er flere, der lige som mig, skal vælge Helsingør. Vi skal se på koblingen 
mellem kulturhavn og bykerne. Hvis vi kan åbne skolerne i højere grad mod vores kultur og historie, havet, stranden, 
museerne, verdensarven og det faktum, at vi er naboer til Helsingborg, og samlet set er en stor by på størrelse med 
Odense, så tror jeg, vi kan tiltrække flere mennesker.  

Sidst vil vi gerne runde trivselsundersøgelsen, som jo var katastrofal dårlig på mange af skolerne.  

 
Der er ikke tvivl om, at det er afgørende for en velfungerende skole, at de, der står med børnene, har det godt. I øje-
blikket befinder vis os mht. at forbedre trivslen, i feltet mellem at styrke ledelsen og få styr på de ændrede arbejds-
vilkår. Lederen skal turde lede, sætte en retning og sørge for trivsel. Og store forandringsprocesser kan godt medfø-
re manglende trivsel. Vi er opmærksomme, og der skal følges op. 

 
Er der noget vi skal runde af med?  

 
Det skulle måske være, at jeg sidder, hvor jeg gør, fordi jeg gerne vil være med til at forbedre samfundet.  Og jeg ved 
godt, at jeg ind i mellem må stå til regnskab, og jeg vil gerne tage tæskene. Men, jeg er ikke blevet politiker, fordi jeg 
vil genere folk. Tværtimod. 

  

Interview fortsat... 



 

Nyt fra HLF  

Tænketanken Cevea har i samarbejde med dlf oprettet ud-

dannelsen ”Lærer & Meningsdanner”. Cevea har i en årræk-

ke uddannet såkaldte meningsdannere fra en række faglige 

organisationer. Det sidste skud på stammen er lærerne. 

Lærer & meningsdanner er en uddannelse for folkeskolelæ-

rere, der brænder for at udvikle professionen og kommuni-

kere denne udviklingsiver – både som meningsdannere i 

offentligheden og i det faglige fællesskab ude på skolerne. 

På uddannelsen deltager 25 lærere fra hele landet, her-

iblandt Louise Gill, der er lærer på 10. Klasseskolen Øresund 

her i Helsingør. Louise søgte om deltagelse på meningsdan-

ner uddannelsen fordi, hun ikke alene brænder for sit arbej-

de, men også for at præge debatten omkring folkeskolen. 

Louise har udover at gennemføre samtaler med sine kolle-

ger om, hvor faget skal hen, bidraget med blogindlæg på 

www.skolenindefra.dk, hvor man kan læse historier fra 

hverdagen i folkeskolen. Og altså også Louises fortællinger. 

Louise er lærer og meningsdanner 

 

 

 

Cevea er en uafhængig centrum-venstre 
tænketank, der har til formål at udvikle 
idéer for at fremme et samfund baseret 
på frihed, lighed og fællesskab.  

Tænketanken Cevea arbejder for at bidra-
ge til udviklingen i samfundet ved at kom-
me med konstruktive løsninger, der er 
baseret på et uafhængigt og velfunderet 
analytisk grundlag. 

http://www.cevea.dk/ 

http://www.skolenindefra.dk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152628479178003&set=a.425717903002.205675.536348002&type=1&source=11
http://www.skolenindefra.dk
http://www.cevea.dk/uddannelse/meningsdannere/laerere
http://www.cevea.dk/uddannelse/meningsdannere/laerere
http://www.folkeskolen.dk/552964/meningsdannere-faar-vitaminer-til-at-fortaelle-konstruktive-historier-fra-skolens-hverdag
http://www.folkeskolen.dk/552964/meningsdannere-faar-vitaminer-til-at-fortaelle-konstruktive-historier-fra-skolens-hverdag
http://www.folkeskolen.dk/552964/meningsdannere-faar-vitaminer-til-at-fortaelle-konstruktive-historier-fra-skolens-hverdag
http://www.folkeskolen.dk/552964/meningsdannere-faar-vitaminer-til-at-fortaelle-konstruktive-historier-fra-skolens-hverdag
http://www.cevea.dk/


 

HLF mener... 

Gør det enkelt!  

Med udgangspunkt i citat fra "bonderøvens" livsfilosofi kunne man se på læ-
rernes arbejdsmiljø. Kunne det ikke planlægges og administreres mere enkelt?   

  

 

    

25 lektioner som maksimum 

Omkring denne opgave rammer man en overkommelig arbejdsopgave, når alle de medfølgende opgaver indgår. 
Der vil være plads til teamsamarbejde, forældresamarbejdet og fællesmøder på hele skolen. Øvrige specifikke 
opgaver skal drøftes i forhold til en passende nedsættelses af lektionstimetallet. Der er naturligvis behov for afkla-
ringer af opgavernes indhold. 

 

Fleksibel arbejdstid 

 Arbejdstiden skal lægges på skolen. Der skal laves reelle fleksmuligheder mellem kl.7 og 17,så lærerne kan udføre 
de nødvendige opgaver, når der er behov for det.  Der er behov for kendte rammer for tidsforbruget. 

 

Lokallønnen skal tilpasses  

 Vi skal undgå "elevatorløn" .Det er ikke hensigtsmæssigt at lønnen er så differentieret som den har udviklet sig i 
vores kommune. Tillæg opsiges, der varsles, der gives andre tillæg, der foretages rettelser , man skifter opgaver i 
løbet ad året, undervisningstillægget skal så ændres, tillæg for aftenarbejde, lørdagsarbejde. Her er et stort effek-
tiviseringspotentiale! 

Med disse tre overskrifter er Helsingør Lærerforening klar til at se på lærernes arbejdsmiljø. 

Kommunen kan ganske enkelt ikke fortsætte den nuværende kurs. Nogle af vore kolleger har allerede betalt en 
alt for høj pris ved at ramme stresstærsklen. Bliver man syg af at gå på arbejde er der noget galt. Vore tillidsre-
præsentanter har forsøgt at få ledelserne i tale, kredsen har advaret om tingenes tilstand. Nu er der så heldigvis 
indbudt til en dialog, hvor vi skal drøfte en ændring af arbejdsforholdene på kort sigt og så de tiltag der på længe-
re sigt vil være hensigtsmæssige. 

Der er ikke plads til flere eksperimenter og tom-gangs-snak fra ledelsesside om lærernes arbejdsopgaver!  Der 
skal handles!  HLF ser frem til løsninger, der vil højne lærernes arbejdsglæde og bevare det faglige engagement.    

Nu kan vi snart tjekke ud for en pause på 14 dage!  Det kommer vel tilpas med en lys-fest midt i en mørk tid.  Alle 
ønskes en glædelig jul og godt nytår. 

 

Vera Sandby Hansen  

Formand for Helsingør Lærerforening  
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