
Helsingør Lærerforening 
 

Nyhedsbrev 1 / Februar 2014 

 

HLF              49202977                   035@dlf.org                     www. 035.dk             Helsingør Lærerforening, kreds 

Lærerarbejdspladser på skolerne 

I forbindelse med den nye lov om lærernes arbejdstid, 

skal lærerne lægge al deres arbejdstid på skolerne. 

Det betyder, at alt arbejde, inklusive forberedelse, 

skal foregå på skolerne, med mindre Helsingør Kom-

mune ønsker at indgå en aftale med HLF. 

Helsingør Lærerforening har derfor iværksat en under-

søgelse af, hvordan det helt konkret ser ud med ar-

bejdspladser på de enkelte afdelinger.  

Denne undersøgelse viser, at der er store udfordringer 

på området. Kun få skoler har etableret arbejdsplad-

ser, andre er på vej, og nogle er slet ikke begyndt end-

nu.  Enkelte skoler har indkøbt inventar, der desværre 

ikke lever op til Arbejdstilsynets lovkrav. 

Det ser ud til, at der ligger et stort arbejde forude på de enkelte afdelinger med at få klargjort de fysiske omgivelser, så lærer-

ne kan forberede sig og samarbejde under rette arbejdsmiljømæssige forhold. Vi forventer naturligvis, at dette bliver gjort 

inden august 2014.Overordnet set skal MED-udvalget på den enkelte skole lave retningslinjer og procesplan for arbejdet. Her 

kan også besluttes, at det kan være nødvendigt med konsulentbistand, hvis opgaven ikke kan løses umiddelbart.  Det bliver 

sandsynligvis nødvendigt flere steder, hvor manglende plads og lokalernes  udformning  kræver mere nøjagtige beregninger.  

Arbejdet med etablering af korrekte arbejdspladser skal ske i samarbejde mellem ledelse, TR og AMR – evt. udvides denne 

gruppe med medarbejderrepræsentanter. 

Du kan forhøre dig hos din TR og AMR, hvis du vil vide mere eller kigge på dette link, hvor al lovgivning på området er samlet 

bagerst i hæftet 

http://www.dlf.org/media/644229/inspirationsguide-web.pdf 
 

Husk... 
Generalforsamling onsdag  d. 12. marts kl. 
19 i kantinen på Snekkersten Skole afd. 
Smakkevej. 

Tilmeldinger til traktement efter generalfor-
samlingen modtages til og med 6. marts. 

http://www.dlf.org/media/644229/inspirationsguide-web.pdf


 

Nyt fra HLF... 

Husk medlemsmødet onsdag d. 26/2 2014 

kl. 18:30-20:30  i Perssons Palæ, Helsin-

gør Skole afd. Marienlyst. 

Vel mødt! 

Anders Bondo  

besøger Helsingør 

 

Lidt om undervisning og læring 

 

Folkeskolereformen lægger op til, at undervisningen og læringen i folkeskolen udvikles. 

Undervisning og læring er grundlæggende to sider af samme sag, men hvad er det for begreber, vi taler om, når vi, ofte 

i flæng, anvender disse begreber?  

Sprogligt set er undervisning det systematiske arbejde, som læreren udfører, når hun formidler et fagligt stof. Læringen 

derimod, er det udbytte eleven får af undervisning. 

Helt grundlæggende kan vi ikke skille de to begreber ad, for formålet med undervisningen er altid, at der finder en læ-

ring sted; alt andet ville være absurd. Der er ingen grund til at undervise, hvis der ikke er et læringssigte. 

Læring finder sted i mange sammenhænge. Ofte opstår læring ”af sig selv”. Det kan være situationer, hvor vi som men-

nesker oplever, at vi gennem en given situation har lært noget nyt. Læring kan altså også opstå mere eller mindre til-

fældig. 

Men, når vi taler om undervisning, så taler vi om et forløb, hvor en lærer, med et helt bestemt læringsmål i sigte, til-

rettelægger et forløb for en elev eller en gruppe elever. Et forløb, der gennem undervisning, øvelser og træning, skal 

give et bestemt læringsresultat. 

 

HLFNyt bringer i næste nummer et 
interview med  

borgmester Benedikte Kiær 



 

Nyt fra HLF  

FOR ELEVER MED STÆRKERE SOCIAL BAGGRUND GÆLDER: 

Følgende øvrige lærer- og undervisningsforhold synes at have en positiv betydning 

for netop disse elevers faglige præstationer: 

  Læreren bruger relativt lidt undervisningstid på fælles opgaveløsning i klas-

sen  

 Læreren bruger relativt meget tid på individuel opgaveløsning og elevstyret 

undervisning 

FOR ELEVER MED SVAGERE SOCIAL BAGGRUND: 

 Læreren stiller høje faglige forventninger til eleverne 

 Læreren lægger lige så stor vægt på faglige som på sociale, trivselsmæssige 

mål for undervisningen 

 Læreren er konsekvent med hensyn til overholdelse af aftaler 

 Der er et godt socialt klassemiljø mellem eleverne indbyrdes og mellem 

lærer og elever med hensyn til disciplin i form af ro og opmærksomhed 

 Læreren bruger relativt meget tid til fælles opgaveløsning i hele klassen (i 

forhold til tavleundervisning, gruppearbejde og individuel opgaveløsning) 

 Læreren har lang erfaring 

 Eleverne arbejder relativt meget med lektier 

Se endvidere en uddybet udgave eller hele rapporten på vores hjemmeside: 

 http://www.035.dk/udvalg/p%c3%a6dagogisk+udvalg 

 

Evidens? 

Evidens er et ord, som mange taler om i forbindelse med skolereform og elevernes udbytte af undervisningen. Men, hvad er 

det så, der virker? Den anerkendte sfi-rapport ”Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen” har undersøgt sam-

menhængen mellem på den ene side lærernes baggrund, ressourcer og undervisning og på den anden side elevernes faglige 

præstationer i folkeskolen. Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for Børn og Undervisning. Susanne Bech fra HLF’s pæda-

gogiske udvalg har læst rapporten. Vi bringer nogle af konklusionerne. 

SFI er et uafhængigt nati-

onalt forskningscenter 

under Socialministeriet.  

  

SFI er det største danske 

forskningsmiljø på vel-

færdsområdet, og samar-

bejder tæt med de stær-

keste faglige miljøer ved 

de forskellige universite-

ter. 



 

HLF mener... 

  

 Den kommunale trivselsundersøgelse er overstået og resultatet er, måske 
 ikke overraskende, at skolernes besvarelser afviger markant fra kommu
 nens øvrige arbejdspladser – i negativ retning. 

 Hovedkonklusionerne er, at medarbejderne fra Dagtilbud og Skole har en 
 lavere arbejdsglæde og trivsel end øvrige ansatte i kommunen. 

Da den samlede trivselsundersøgelse blev fremlagt på Kulturværftet, blev der derfor kraftigt opfordret til 
fra konsulentfirmaet, Ennova, at der nu skal gøres en stor indsats for at rette op på medarbejdernes triv-
selstilstand - især på skoleområdet. I forhold til dette gav kommunaldirektør, Bjarne Pedersen, udtryk for, 
at han tager resultatet alvorligt og vil sørge for, at der bliver handlet derpå.  

Det er blevet fremført, at resultatet er udtryk for, hvad der skete under lockouten sidste år, men det er 
langt fra hele sandheden.  

Mange lærere er særdeles bekymrede for, hvordan skolereform og ny arbejdstid skal komme til at funge-
re, så det bliver til at holde ud at være lærer, og så man stadigvæk kan se sig selv som professionel lærer. 

Den ændrede skolestruktur påvirker også lærernes dagligdag. Der opleves store frustrationer på storsko-
lerne med deres neddroslede kommunikationsniveau, hvor medarbejderindflydelsen opleves nedadgåen-
de. 

Inklusionsproblematikken fylder meget i lærernes bevidsthed, især fordi de kurser, der skulle uddanne 
lærerne til at varetage inklusionsopgaverne, opleves som utilstrækkelige.  

Det er således et meget mere nuanceret billede, der tegner sig af, hvad der er årsagerne til lærernes mis-
trivsel.  

I HLF forventer vi, at der bliver arbejdet seriøst og indgående med at få genoprettet trivslen for lærerne. 
Skolevæsenet har brug for engagerede medarbejdere, og vi ved, at  med god trivsel kommer også et stort 
engagement.    

Der er endnu ikke aftalt konkrete tiltag, men undersøgelsen fremlægges d. 5.februar for C-MED, hvorefter 
de konkrete drøftelser kan begynde. 

 

Liselotte Jørgensen Bak  

Næstformand / Arbejdsmiljøansvarlig, Helsingør Lærerforening 

 

 

Der skal fokus på lærernes trivsel! 

at du fra næste skoleår for arbejde i weekender og på søgnehelligdage skal ho-

noreres med et løntillæg på 50 % af din til enhver tid gældende timeløn? 

Du har desuden krav på godtgørelse for arbejde på hverdage efter kl. 17:00. 

Denne godtgørelse udgør 25% af din til enhver tid gældende timeløn- 

Vidste du... 


