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Arbejdspladserne – de længe ventede 

Som man har kunnet læse i dagspressen, er der stadig-
væk ikke oprettet arbejdspladser til lærerne på skolerne, 
selvom vi var blevet lovet det.  Nogle steder er der kom-
met en del af møblerne, mens andre skoler slet ikke har 
fået nogle endnu, og tilsyneladende er det uvist,  hvornår 
de dukker op. 

Det er tankevækkende, at man forventer, at lærerne skal 
kunne igangsætte kæmpeprojektet ”ny skolereform” 
samtidigt med, at de ikke har nogen steder at sidde i fred 
og ro og forberede sig på al den fantastisk spændende, 
anderledes og varierede undervisning, de forventes at 
levere! 

Det har været og er stadigvæk flere steder ualmindeligt 
rodede forhold, vi har skullet igangsætte ny skolereform 
samt  forberede vores vigtige undervisningsarbejde un-
der. Når vi på et eller andet tidspunkt får de længe ven-
tede arbejdspladser, kan vi så gå i gang med at tømme 
vores kontorer fra ”privaten”, hvorfra vi i årevis har stillet 
ALT til rådighed for vores arbejdsplads - GRATIS! Og jeg 
er ret sikker på, at de allerfleste har arbejdet under ar-
bejdsmiljømæssigt optimale forhold i deres eget hjem. 

Det fysiske grej og udstyr har været i orden, og der har været den fornødne ro og ikke mindst tid til at arbejde, såle-
des at man kunne præstere den optimale undervisning. Når de nye arbejdspladser en gang bliver oprettet er det 
derfor særdeles vigtigt, at vi holder os for øje, hvordan vi agerer i de fælles arbejdsrum.  

Forberedelsesrum er stillerum! Her skal der ikke snakkes, drøftes, tales i mobiltelefon, spises frokost, mm. Der er 
derfor også  behov for mindre møderum, hvor medarbejderne kan løfte det store teamsamarbejde, der er lagt op til 
med reformen. Vi er jo nødt til at kunne planlægge sammen for at få det til at virke. 

Lærerforeningen har under hele forløbet sat fokus på, at indretningen af arbejdspladserne skal følge gældende ar-
bejdsmiljølovgivning. Derfor er det bekymrende, hvis vores arbejdsgiver mener, at en lille bærbar computer lever 
op til kravene. Det gør den ikke! Flere medlemmer har allerede stillet bekymrede spørgsmål vedr. computerens 
skærmstørrelse, som de ikke finder stor nok. Læs andet sted i HLFNyt fakta om kravene til skærmstørrelse mv. på 
faste arbejdspladser. 
 
Og lad os så lige slå fast: De skoler, hvor medarbejderne har kunnet arbejde hjemme, mens vi venter på møblerne, 
har ikke fået en gave – de har derimod gjort arbejdsgiveren en kæmpe tjeneste! 

  

Liselotte Bak Arbejdsmiljøansvarlig, HLF 



 

Nyt fra HLF... 

Fraktion 4 på tur 

Den 21. august afholdt HLF den årlige fraktion 4-udflugt for kredsens pensionerede medlemmer af Helsin-

gør– og Fredensborg lærerforening. I år gik turen ikke så langt, da vi havde valgt at blive i lokalområdet, 

og vi fik en god dag i Helsingør. Formiddagen bød på omvisning i Sct. Mariæ kirke, byvandring ved History 

Tours, der er ejet og drevet af Børne– og ungeudvalgsformand i Helsingør, Christian Holm Donatzky,  

samt frokost på Scandlinesfærgen Aurora. Efter frokost gik turen til Museet for Søfart, hvor vi blev vist 

rundt i udstillingerne. Efter en kop kaffe gik afsluttedes turen i Sct. Olai Kirke, hvor Helsingør Domkirkes 

Drenge– og Mandskor efter en omvisning i kirken gav en mini-koncert for de fremmødte medlemmer. Alt 

i alt en god og lærerig dag, hvor vejret var med os og gamle bekendtskaber blev plejet. Vi håber i årene 

fremover også at se nye pensionerede medlemmer af HLF på turen.   



 

Info fra HLF 

Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser (fra AT-vejledning) 
De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del 
af arbejdstiden arbejder ved en skærm. Som tommelfingerregel gælder de særlige bestemmel-
ser, når den enkelte medarbejder så godt som hver arbejdsdag arbejder ved en skærm i ca. to 
timer eller mere. 
 
Bærbare computere 
Hvis medarbejderen bruger en bærbar computer regelmæssigt og mere end ca. 2 timer næ-
sten hver arbejdsdag på den faste arbejdsplads, skal computeren opfylde de samme indret-
ningskrav, som gælder for stationære computere efter de særlige bestemmelser. 
 
Brugeren skal bl.a. kunne stille tastaturet skråt, og det skal kunne skilles fra skærmen. Det kan 
fx ske ved tilkobling af ekstra tastatur og mus. 
Skærmen skal kunne drejes og vippe uden besvær. De fleste skærme har derfor en sokkel der 
gør det muligt.  
 
Synsundersøgelse og skærmbriller 
Medarbejdere, der regelmæssigt arbejder ved en computerskærm, har ret til at få en synsun-
dersøgelse. Det gælder: 
 

 Inden medarbejderne begynder at arbejde ved skærmen 

 Med jævne mellemrum herefter 

 Hvis der opstår synsproblemer/øjengener, der kan skyldes skærmarbejde 

Det er arbejdsgiveren, som bestemmer hvilken optiker eller øjenlæge, der skal foretage under-
søgelsen. Selve undersøgelsen betales af arbejdsgiveren og skal så vidt muligt foregå inden for 
normal arbejdstid. Hvis undersøgelsen viser, at der er behov for en skærmbrille, skal arbejds-
giveren betale for skærmbrillen i form af standardstel og glas eller standardkontaktlinser. 

  

Som det fremgik af forsideartiklen vedr. de længe ventede arbejdspladser, kan der stilles spørgsmål ved 
en bærbare computer, lærerne på skolerne har modtaget; Skærmen på  den bærbare kan nemlig ikke 
drejes, og computeren opfylder derfor ikke kravene i AT’s vejledning. Vi bringer nedenfor et uddrag af 
lovgivningen på området. 

Uddrag fra arbejdsmiljølovgivningen 

Helsingør tillægget er udgået 

Pr. 31/7 er Helsingør-tillægget udgået. Fra 1/8 

skal der udbetales differentieret undervisnings-

tillæg, som vi kender det fra 05-aftalen 



DLF har fået ny hjemmeside! 

I den forbindelse har HLF valgt også at skifte hjemmeside-

løsning. Det betyder, at vi i løbet af efteråret skifter hjem-

meside. Indtil vi er oppe at køre med den nye løsning, vil 

der desværre kun begrænset mulighed for at opdatere 

hjemmesiden.  

MANDAG: 

09 – 12                     MERETE SVALGAARD KNUTHSEN 

11– 15             SUSANNE RISOM 

TIRSDAG: 

09 – 15  MERETE SVALGAARD KNUTSEN                

9-12   METTE SIGFUSSON 

12 – 15                      KATJA GOTTLIEB     

ONSDAG: 

09 – 12                     SUSANNE BECH 

TORSDAG: 

09 – 13                    LISELOTTE  BAK 

09 – 11:30          MERETE SVALGAARD KNUHTSEN 

10– 15                     VERA SANDBY HANSEN  

FREDAG: 

9 – 12                      LISELOTTE BAK 

Kredskontorets åbningstider 2014/15 

  

Nyt fra HLF... 



 

Nyt fra HLF  

Husk... VIGTIGE DATOER I 2014/2015 

Møde nye medlemmer 

Tirsdag d. 23. september 201 

Løntjek 

Tilbydes i november. Dato udmeldes senere. 

Generalforsamling  

Onsdag d. 11. marts 2015 

 

I forbindelse med konflikten i foråret har overens-

komstansatte lærere ikke optjent ret til fuld ferie, 

hvorfor overenskomstansatte lærere mangler at op-

tjen 16,04 timer, hvad der svarer til 2,17 feriedag.  

 

Dette betyder, at der for de pågældende medarbejde-

re vil ske et lønfradrag, når vi når til efterårsferien.  

 

I den forbindelse har man som medlem af en a-kasse 

mulighed for at melde sig ledig og modtage dagpenge 

for de pågældende dage.      

Manglende ferieoptjening 



 

HLF mener... 

1 skridt frem og 2 tilbage!  

   Så gik det løs med et nyt skoleår med skolereform, inklusionsopgaven og ændrede arbejdsvilkår 

   for lærerne.  Ændrede vilkår iværksat uden tilstrækkelig finansiering og uden hensyntagen til en 

   skoledags logistiske udfordringer. Her i starten må vi konstatere, at lærerne er mere end almindeligt 

udfordret i forhold til at løse deres opgaver. Langt de fleste har endnu ikke fået den dialog med skolelederen, som 

skulle danne grundlag for deres arbejdsopgaver. Der er nemlig også travlt på ledergangen! Der knokles igen på skoler-

ne for at få tingene til at hænge sammen, hverdagen skal fungere, og eleverne skal opleve en god skoledag! 

 

Oveni  disse udfordringer har det politiske flertal i vores byråd så lige vedtaget en "lille" besparelse, og lægger op til 

flere i de kommende år. 

 

 I dette skoleår skulle den politiske beslutning, som stammede fra valgløfterne fra forrige kommunalvalg om, at der kun 

skal være 24 elever i klasserne, så starte med børnehaveklasserne. En god intension, men som inden den igangsættes 

udvandes af besparelser. Flere børnehaveklasser har ikke længere fast tilknyttet assistent eller medhjælp. En forrin-

gelse der langt overstiger fordelen ved nedsættelsen af klassestørrelsen. En politisk intention, der slås ned af en løbsk 

grønthøster- og så er der i øvrigt stadig børnehaveklasser, der har flere end 24 elever!  

 

Det politiske flertal i Helsingør Byråd hoppede på KL's vildfarelse om, at skolereformen skulle finansieres ved, at lærer-

ne skal undervise mere. Der blev budgetteret med 2 timers mere undervisning pr. lærer, et gennemsnitstal. Det viser 

sig nu, at denne merundervisning gør, at det er svært at mødes med de øvrige lærere og pædagoger, man skal plan-

lægge sammen med. Allerede nu erfarer mange lærere, at de simpelthen ikke kan nå deres opgaver. En uholdbar 

situation, som vil afstedkomme en regning før eller senere, enten i form af flere ansatte eller et større sygefravær. 

   

Der ligger stadig en strategisk kommunal beslutning om at Helsingør Kommune skal være en attraktiv kommune at 

bosætte sig i, hvorfor skolevæsenet skal bære præg af høj kvalitet. Det vil vi som lærere gerne være med til at løfte, 

men virkeligheden skal sættes i perspektiv.  Der skal være politisk øje for, at der i denne tid med de mange bolde i 

luften ikke gives med den ene hånd og tages med den anden. En sådan politik vil være useriøs og løfter på ingen 

måde skolevæsenet.   

Økonomien vil afgøre om skolereformen og inklusionsstrategien bliver en suc-
ces. Spørgsmålet er dog om lokale politiske tiltag slår igennem eller overhales 
inden om af nye besparelser? 

Formand Vera Sandby Hansen 


