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Vi er stadig de professionelle! 

Tjek hjemmesiden 

www.035.dk for feriereg-

lerne, hvis du har  behov 

for info om  optjening af 

ferie osv. 

Af Vera Sandby Hansen 

Lad os sende vore bekymringer om næste skoleår med Heksene og Troldene til Bloksbjerg! Vi skal hol-
de en velfortjent ferie. Lad os så mødes i august og se, hvad der dur, og hvad der ikke dur! 

Og lad os slå fast: Det handler ikke om at være for eller imod skolereformen. Det, der bekymrer os er 
vilkårene for at løfte de daglige opgaver, specielt undervisningsopgaven.  

 

God undervisning vil stadig være god undervisning til august, og skal vi lærere lave god undervisning, 
skal rammerne være i orden. Det være sig materialer, ordentlige lokaler, og at vi har haft mulighed for 
at tilrettelægge og forberede undervisningen. Som lærere er vi kun interesserede i at lave god under-
visning, ellers er grundlaget for at være lærer ikke til stede. Derfor ser mange af os med velbegrundet 
bekymring frem til næste skoleår, hvor vi, med en godt og vel fyldt opgaveoversigt i hånden, bekymrer 
os om netop muligheden for at lave den gode undervisning.  Vi kan også nu konstatere, at det ser 
tungt ud med den forventede dialog med skolelederen om opgaverne, der skal løses – om opgave-
oversigten. Den omtalte dialog er af de fleste oplevet som en envejskommunikation! Der vil formentlig 
allerede inden efterårsferien være behov for at optage ”den løbende dialog med skolelederen om op-
gaverne”, som der så pænt står i lov 409.  Opgaveoversigten er et administrationsgrundlag for lederen, 
ikke en aftale om, hvad læreren skal nå.   
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Klasselærerfunktionen 

Når det ringer ind på skolerne efter sommerferien, vil meget formentligt være ander-
ledes. Men, en af de ting, der bevares, er klasselærerfunktionen.  

Ifølge aftalen om et ”fagligt løft af folkeskolen” skal hver klasse skal forsat have en klasselærer. Skoler-

ne skal dog have frihed til at fastsætte, hvordan organiseringen og ansvaret er placeret for løsnin-

gen af opgaven som klasselærer. Dvs. at arbejdet fremover kan varetages af en lærer eller ud-
delegeres til flere af klassens lærere eller pædagoger.  
 
Men, uanset hvordan man griber arbejdet an på de forskellige skoler, er det stadig klasselærerens opga-
ve, at sikre en koordination i relation til undervisningen og den samlede faglige og sociale udvikling for 
både klassen og den enkelte elev.  
 
Klasselærerens opgave ligner altså, den opgave vi hidtil har kendt. Det nye er, at man på skolerne nu har 
frihed til at dele opgaven ud på et større antal personer. I forvejen har vi kendt til delt klasselærerfunkti-
on på nogle skoler, hvilket en del medarbejdere har været glade for, selvom man ved, at en delt klasse-
lærerfunktion ikke giver halvt arbejde, men dobbelt arbejde, da det kræver øget tid at koordinere og 
samarbejde, når man deler en klasselærerfunktion. 
 
Vær opmærksom på, at du har den tid, der skal til, hvis du fremover skal dele klasselærerfunktionen. 
 

 Hvad står der i aftaleteksten? 

 

”Hver klasse skal forsat have en klasselærer. Skolerne skal dog have frihed til at fastsætte, hvordan 
organiseringen og ansvaret er placeret for løsningen af opgaven som klasselærer. Det skrives ind i fol-

keskoleloven, at det påhviler skolelederen at sikre, at opgaven som klasselærer varetages af en lærer 
eller uddelegeres til flere af 

klassens lærere eller pædagoger, der er tilknyttet klassen, så der sker en koordination i relation til un-
dervisningen og den samlede faglige og sociale udvikling for klassen og den enkelte elev, og så de 

særlige opgaver med at få klassen som fællesskab til at fungere varetages i et samarbejde med elever-

ne. 

Bestemmelsen om, at klasselærerens fag tillægges et antal årlige undervisningstimer 

til varetagelsen af opgaven udgår." 

 

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning 

Klasselærerfunktionen 



 

Løn  

Tjek din lønseddel... Vær opmærksom på, at du, såfremt du er over-

enskomstansat og har ønsket at få din 6. ferieuge 

udbetalt, har fået den udbetalt i denne måned. 

Tjenestemænd har fået udbetalt med maj-

lønnen, såfremt den er ønsket udbetalt.  

Desuden skal fremadrettet være opmærksom på, 

at Helsingør tillægget forsvinder pr. 31/7. Fra 1/8 

skal der udbetales differentieret undervisningstil-

læg, som vi kender det fra 05-aftalen. Se satser 

og eksempler nedenfor. 

Fortsat fra forsiden... 

Og hvad er så vore muligheder?… Ja, vi kan gøre det så godt, som rammerne muliggør, mere kan man 
vel ikke forlange. Antorinis opskruede forventninger til reformens må stå for hendes regning, og skal 
ikke tage livet af os.  Skulle man få det dårligt, fordi man må slække på kvaliteten af undervisningen, 
kan ”regningen” med rette sendes til Christiansborg!  Vores arbejdskraft er lagt i meget faste og uflek-
sible rammer. Flertallet i byrådet underbyggede disse ufleksible rammer ved ikke at ville indgå -endog 
forsøge at indgå- en aftale. 

 

Hvordan det konkrete udfald bliver, ved vi ikke, og vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at løfte un-
dervisningsopgaven. I den sammenhæng er det vigtigt at holde fast i, at det ikke må blive den enkelte 
lærers problem, hvis man ikke når at forberede sig ordentligt. Arbejdsvilkårene på arbejdspladsen an-
går os alle. Vi er kolleger, og vi kan kun være interesserede i, at vi alle får ordentlige arbejdsvilkår og de 
reelle muligheder for at løse kerneopgaven, undervisningen. Det er stadig vort professionelle ønske, og 
det skal vi stadig stå sammen om!  

 

God sommerferie !  

  



 

Overenskomst 

 

 

Kontoret holder lukket i skoleferien 

I akutte situationer kan formanden dog kontaktes på 23464211  

OK 15 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2015 afholdt HLF medlemsmøde.  

 

På mødet, der fandt sted på kredskontoret torsdag d. 22/5 fik vi drøftet de foreløbige 

krav til overenskomstforhandlingerne. Medlemmer, der ikke havde mulighed for at delta-

ge, var blevet opfordret til at give deres besyv med via deres TR.  

 

De foreløbige krav kan læses på følgende link http://www.folkeskolen.dk/~/3/4/

folkeskolen09x14.pdf , og koncentrerer sig kort sagt om løn, arbejdstid, tryghed i ansæt-

telsen og overenskomstdækning. Dertil kommer en række øvrige krav til ansættelsesvil-

kår, samt krav om afvikling af en række projekter.  


