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Lønseddel-tjek 

Kredskontoret afholder lønseddel-tjek 

Onsdag d. 13/11 

16:30-17:30 

Stengade 75, 1. 

Arrangementet afvikles som et åbent hus-arrangement, hvor medlemmer, der har 

behov for at få tjekket deres lønsedler, kan kigge forbi. Medlemmer af kredsstyrel-

sen vil være til stede.  Alt du skal huske er at medbringe et udprint af dine lønsedler 

fx fra sommerferien og frem, eller for den periode, du har behov for at få tjekket. 

Velkommen. 

Vel mødt igen efter efterårsferien... 

Vel mødt igen efter efterårsferie.  Vi ved, den var 

tiltrængt. Der sker rigtig meget på skoleområdet. 

Det kan I alle mærke ude på skolerne.  Måske kan I 

finde noget brugbar vejledning i de pjecer fra dlf, 

som man kan læse om på næste side.   

HLF er nu kommet på plads i de nye lokaler i Stenga-

de 75, 1, og I kan fortsat finde åbningstiderne på 

hjemmesiden. I kan nemt kontakte os pr. telefon 

eller mail. Vi opfordrer jer i øvrigt til at benytte vo-

res hjemmeside, som vi holder opdateret med den 

nyeste information løbende.  



 

Nyt fra HLF... 

Som det fremgår af formandens kommentar, er de kommunale 
forberedelse af indførelsen af skolereformen er i fuld gang.  
 
Der har været nedsat fire arbejdsgrupper og en styregruppe, 
som har haft til opgave at beskrive de delelementer af skolere-
formen, der skal politisk besluttes. HLF har sammen med de øv-
rige faglige organisationer, BUPL og FOA været inviteret med i 
arbejdsgrupperne og styregruppe. Oplægget er efter politisk 
vedtagelse sendt i høring med deadline for kommentarer til B. 
og U-udvalget d. 28. november. HLF forventer, at  materialet vil 
give anledning til en del spørgsmål og kommentarer til de politi-
ske beslutningstagere. Styregruppens forslag til rammer og prin-
cipper kan læses på: 
 
http://www.helsingorkommune.dk/Borgere/Boern_og_unge/6-
14_ar/undervisning/Fremtidens-folkeskole.aspx 

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune 

Alle medlemmer modtog i sidste uge en mail fra Danmarks Lærerforening. Foreningen har øget 
fokus på kvaliteten af undervisningen og arbejdspresset på den enkelte lærer, da lov 409 og 
skolereformen skaber en del bekymring og en række nye udfordringer for lærerne.  
 
Da det er vigtigt at kende sine rettigheder og muligheder, har Danmarks Lærerforening udar-
bejdet tre små digitale hæfter, som kan være en hjælp i hverdagen. Læs dem på: 
 
http://www.dlf.org/politik/publikationer/ 
Her kan du også læse foreningens inspirationsguide til indretning af lærerarbejdspladser. 
 
 

Gode råd... 



 

 

I N V I T A T I O N 

 RECEPTION 

Det vil glæde Helsingør Lærerforening at byde samar-

bejdspartnere og medlemmer velkommen i vores nye 

lokaler i  

Stengade 75,1.  

Fredag d. 1. NOVEMBER 2013 

 KL 14:00-17:00 

 

Med venlig hilsen 

Kredsstyrelsen, Helsingør Lærerforening 

Kig forbi 



 

HLF mener... 

 Det er stadig dlf`s holdning, at lærerne er bedst tjent med at arbejde efter  en profes

 sionsaftale. Det giver den største fleksibilitet, og den bedste mulighed for at udføre vo

 res arbejde med fokus på kvaliteten i undervisningen. Foreningen arbejder derfor stadig 

 for at få lavet aftaler for vores arbejdstid, men helt grundlæggende skal også vore tjenst

 lige og økonomiske interesser selvfølgelig tilgodeses. Aftaler skal ikke indgås for enhver 

         pris! Det vedtog vi på kongressen i september.  

 

Udgangspunktet for vores arbejdstid fra næste skoleår er Lov 409. Heri beskrives arbejdstiden som den tid, der er 

gået, fra man møder på sin arbejdsplads, til man igen kan forlade arbejdsstedet! En tekstmæssig enkel beskrivelse: 

Du får beregnet din arbejdstid fra du møder, til du går hjem. Det er det værn, der er sat om vores arbejdstid fra au-

gust 2014.  Hvordan det så stemmer overens med vore muligheder for at udføre vort arbejde er til gengæld en gan-

ske anden snak. Det ansvar er udelukkende taget politisk med lovindgrebet! 
 

Vi ved, man som lærer bruger sig selv, og har brug for at koble lidt fra efter undervisningen. Den fleksibilitet vi nu har 

ved at have aftalte rammer og f.eks. at kunne forberede os, når det passer i dagsprogrammet, har været underbyg-

gende for undervisningen. En frihed under ansvar, der også har været understøttende for det faglige engagement. 

Men vores arbejdstid skal som bekendt være med til at finansiere skolereformen, og måske kan fuld tilstedeværelse 

lukke af for "det grænseløse arbejde". At få trukket arbejdet ud fra hjemmet kan være befriende. Arbejdsrelaterede 

mails og telefonopkald klares udelukkende på skolen, og man har fri, når man forlader arbejdsstedet. ”Normalisering 

til det øvrige arbejdsmarked", er mantraet fra KL´s side. Og lad os da så tage hele "pakken". Arbejdstilsynet har til-

kendegivet, at lærerne har krav på kontorarbejdspladser, mødelokaler og stillerum indrettet efter miljølovgivningen! 

Der har fra Centeret i vores kommune ikke været lagt op til, at man vil indgå nogen former for aftaler for lærernes 

arbejdstid. Det kan kommunalpolitisk besluttes, at Centeret skal forsøge at indgå aftaler for området. Skulle det blive 

aktuelt at indgå aftale, skal de aftalte vilkår være supplerende, dvs. bedre end de beskrevne vilkår i Lov409.  

 

Den kommunale forberedelse af indførelsen af skolereformen er i fuld gang.  

Der har været nedsat fire arbejdsgrupper og en styregruppe, som har haft til opgave at beskrive de delelementer af 

skolereformen, der skal politisk besluttes. HLF har sammen med de øvrige faglige organisationer, BUPL og FOA 

været inviteret med i arbejdsgrupperne og styregruppe. Oplægget bliver efter politisk vedtagelse sendt i høring med 

deadline for kommentarer til B. og U-udvalget d. 28. november. Der har været en noget komprimeret mødefrekvens, 

og jeg vurderer, at materialet vil give anledning til en del spørgsmål og kommentarer til de politiske beslutningstage-

re. 
 

Det endelige lovforslag til reformen er end ikke fremlagt af regeringen, og der dukker hele tiden nye spørgsmål op til 

det, vi p.t. forventer vil blive fremlagt med lovforslaget.  Det udsendte materiale fra hovedforeningen til alle medlem-

mer giver et udmærket overblik i de for os centrale punkter til drøftelser.  Hvilke spørgsmål går du med?  Få dem 

frem i faglig klub, eller send gerne et spørgsmål til os, 035@dlf.org.  

  

Formand Vera Sandby Hansen 

Fokus på kvaliteten i undervisningen 

mailto:035@dlf.org

