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Kongres 2015 

På kongressen drøftes bl.a. foreningens principprogram, og der skal vælges formand og næstformand, hvad der dog bliver et 

fredsvalg, da de eneste stillede er Andres Bondo Christens og Dorte Lange, der stiller op som hhv. formand og næstformand.  

På kongressen skal antallet af kongresser de kommende år bl.a. drøftes, ligesom der er lagt op til en debat om antallet af ho-

vedbestyrelsesmedlemmer. Fra HLF deltager formand Vera Sandby Hansen, næstformand Liselotte Bak og Kasserer Merete 

Svalgaard Knuhtsen. Man kan følge med i kongressen på Helsingør Lærerforenings hjemmeside www.035.dk.  

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2015 er indkaldt, og kongressen afholdes i år d.  8. – 10. september 
2015 i Tivoli Kongrescenter i København.  

 Kontorets åbningstider 2015/2016 

Kredskontorets åbningstider kan ses på foreningens hjemmeside, http://www.035.dk/hlf/helsingoer-

laererforening/aabningstider, og man er altid velkommen til at kigge forbi. Kredskontoret kan dog være luk-

ket som følge af ekstern mødevirksomhed, kurser eller lign, så ring gerne inden du kommer.; vi kan være ude 

af huset til møder, forhandlinger eller kurser. Kontakt os gerne på mail 035@dlf.org, eller ring på 49202977 

og lav en aftale. Kontakt til formanden kan yderligere ske på tlf. 23 46 42 11. 

http://www.035.dk/hlf/helsingoer-laererforening/aabningstider
http://www.035.dk/hlf/helsingoer-laererforening/aabningstider
mailto:035@dlf.org


 

Løn  

Som udmeldt i ”Nyt fra HLF” inden skoleferien, skal OK15 nu udmøntes. Det betyder lidt ændrin-
ger. Først og fremmest bliver undervisningstillægget (det fælles, der gælder for alle/under 750 
timer) nu bliver tilknyttet lønklassen. Det betyder, at tillægget fremkommer på bagsiden af løn-
sedlen – under de centralt aftalte tillæg. Dette tillæg skulle ifølge lønkontoret være udmøntet.
  

For de lærere, der skal kompenseres for specialtillægget, vil skolerne i løbet af næste uge få be-
sked om, hvordan de skal håndtere tillægget, men vi forventer, at tillægget er klar til lønudbeta-
lingen 1. september.  De forudlønnede har altså ikke fået tillægget i denne måned.    
  
HLF vil, med tillidsrepræsentanterne hjælp, have fokus på udmøntningen at specialtillægget , for at vi kan 
afgøre om det bliver korrekt udmøntet. HLF afholder i løbet af efteråret  løntjek. Hold øje med 
hjemmesiden www.035.dk for tidspunkt. 
 

 

 

Udmøntningen af OK15 



 

Fraktion 4 

Her blev gruppen modtaget af to formidlere, der viste rundt i henholdsvis by og land. Vi besøgte blandt 

andet et apotek og fik en lektion i pilletrilning, der er et glemt håndværk, og fik en rundvisning i den 

skånske natur, da man på museet har valgt at formidle traditionelt skånske landskaber, som marker og 

enge. 

Efter besøget på Fredriksdal, gik turen til byen Mölle, hvor frokosten blev indtaget på det maleriske 

Grand Hotel, der ligger højt over havet. Da vejret viste sig fra sin gode side, blev der også tid til en kop 

kaffe på terrassen, inden turen gik videre til Kullen, hvor udsigten var fænomenal.  

Efter Kullen var næste stop Höganäs, hvor vi fik besøgt både factory-outlet og keramikmuseet, hvor 

man har en stor samling af svensk og dansk keramik, samt en afdeling, der skildrer livet i minerne un-

der Höganäs ved århundredets begyndelse. Og så var vi også ved at være godt brugte. Bussen kunne 

vende tilbage mod Helsingør igen, og dagen sluttede på færgen med kaffe og kage, og med at hvile de 

trætte fødder. Fra fraktion 4 udvalget siger vi tak for turen, og vi glæder os til at se mange medlemmer, 

såvel nye som ”gamle” pensionister, til næste år.  

Fraktion 4… Nu på svensk 

Torsdag d. 6. august drog en gruppe 

pensionerede lærere fra kreds 35, 

Helsingør, og kreds 36, Fredensborg, 

i samlet trop over sundet. Den årlige 

fraktion 4-udflugt gik i år til Skåne. 

Og som altid skal man være i god 

form for at være pensioneret; pro-

grammet var travlt. Turen gik i bus-

ser til Fredriksdal Museer og Träd-

gårdar i Helsingborg, hvor man for-

midler den skånske natur og kultur i 

historiske rammer.  



 

HLF mener…  

 

 
Skolestart  

Helsingør Lærerforening hilser med tilfredshed, at vores centerchef, Rikke Reiter pointerede vigtigheden af netop denne dia-
log på et møde for skolelederne og tillidsrepræsentanterne. 

Om det aftalte supplement til Lov 409 giver den fleksibilitet som blev efterlyst sidste år, er vi i HLF stadig noget usikre på. De 
første opgaveoversigter med skemaer, som vi så før sommerferien, viste store individuelle forskelle. Det helt afgørende for at 
opnå fleksibiliteten er at undervisningstiden er samlet, altså uden uhensigtsmæssig mellemtid. Det kræver, at der arbejdes 
omhyggeligt med skemalægningen.  Her synes der, at være plads til forbedringer. 

Fra HLF skal vi i øvrigt kraftigt.... endnu engang... opfordre til at du tidsregistrerer dit arbejde. Selvfølgelig som et værn mod 
det grænseløse arbejde, men også til brug for den løbende dialoge med din leder. Vi har selvfølgelig hver især også en forplig-
telse til at gøre vore ledere opmærksomme på, hvis tingene er ved at køre af sporet. Skolen skal stille et registreringssystem 
til rådighed.  

For vi står som lærere konstant med spørgsmålet om, hvornår er nok, godt nok! Med en vis erfaring i bagagen har man efter-
hånden lært at håndtere nye udfordringer, men som nyuddannet er det sværere at bedømme, om kravene er for store, opga-
verne for mange eller det er evnerne som lærer, der ikke rækker. Det er utrolig vigtigt at tage sig tid til den kollegiale snak. 
For de nyuddannede, for at finde fodfæste, men i forandringens verden har de erfarne lærere selvfølgelig også brug for hin-
andens opbakning. Måske er det der, man får overblikket i en ellers hektisk hverdag? 

En af de nye udfordringer er, at der i stigende omfang stilles krav om administrative opgaver. Se nu det kæmpe arbejde der 
lægges op til med læringsmålstyret undervisning. Spørgsmålet er, om det overhovedet giver udbytte for eleverne i forhold til 
lærerens udførlige planlægning og ikke mindst tidsforbruget? Hvad skal der til, for eleverne får mest muligt ud af undervisnin-
gen? Spørgsmålet finder nok aldrig et endegyldigt svar, men med resultaterne af forskningen på området er der en vej at 
følge. Vore ledere, på alle niveauer, bør vise mere åbenhed og give plads til dialogen med lærerne. Jeg ser frem til at få læst 
Per Fibæk Laursens seneste udgivelse: Drop ambitionerne" 

I den sammenhæng var det interessant at læse undervisningsministeriets svar til Folkeskolen, om hvorvidt læringsmålstyret 
undervisning er obligatorisk? Et klart "nej" og et "måske alligevel"  inden for en uge synes at sætte spørgsmålstegn ved gen-
nemarbejdningen af de ministerielle love. Se artiklerne fra folkeskolen d. 23. og 29. juni. 

Med det kommunale "Boost" projekt, hvor alle lærere bl.a. skal uddannes til at anvende ”Design to Improve Life Education” 
rammer vi meget godt ned i problemstillingen om hvornår, lærerens professionelle ansvar i undervisningen afløses af diktater 
fra lederne om, at bruge en bestemt undervisningsmetode. Det skader aldrig at lære nyt, og jeg er sikker på, at projektet vil 
bidrage til en udviklende undervisning. Indholdet i "Kompasset" vil give inspiration til lærerige undervisningsforløb. Men sta-
dig er det læreren, der med sin faglighed har det professionelle ansvar for undervisningen. Lad os se, hvad vore kommunale 
rammer rækker til. 

Jeg ønsker, alle kommer godt fra start! 

Vera Sandby Hansen 

Formand 

http://www.folkeskolen.dk/566208/ministeriet-laeringsmaalstyret-undervisning-er-ikke-obligatorisk 
http://www.folkeskolen.dk/566805/kommuner-og-skoleledere-kan-kraeve-maalstyret-undervisning-  

Et nyt skoleår med nye udfordringer! Men et er sikkert: Det er stadig læreren, der har den afgø-
rende indflydelse på elevernes undervisning. Det er lærerne, der professionelt løfter den daglige 
undervisning. Derfor skal rammerne for lærernes arbejde underbygge muligheden for at løse op-
gaven.Med det nye aftalte kommunale supplement til lov 409, er intentionen selvfølgelig at for-
bedre rammerne. Opgaveoversigten er den grundlæggende plan for arbejdsopgaverne og med en 
god dialog og forventningsafstemning med sin leder skal den være udgangspunktet for arbejdet. 


