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Hvor skal folkeskolen hen?  

Den 13. og 14. september afholdt DLF kongres i København. Det blev to dage, hvor der blev diskuteret, 

hvilken retning DLF skal tage mod næste overenskomst. Bl.a. var medlemmernes arbejdsliv på program-

met, men også skolens rolle i samfundet og DLF’s rolle i velfærdssamfundet blev debatteret.  I den for-

bindelse blev det blandt andet vedtaget, at Danmarks Lærerforening skal formulere et ideal for folkesko-

len, på samme måde som vi har et professionsideal. På den måde kan DLF sætte ord på, hvilken rolle vi 

mener, skolen skal spille for både samfund og elever i det 21. århundrede.  Denne debat tager HLF hul 

på i november, hvor vi i samarbejde med de øvrige kredse i Nordsjælland (FAK Nordsjælland) afholder 

kursus for vores tillidsrepræsentanter under overskriften ”Skolen i det 21. århundrede”. Tag gerne en 

snak med din TR om, hvor du mener skolen skal bevæge sig hen i fremtiden.  Du kan læse mere om kon-

gressen på folkeskolen.dk. Der er overenskomstforhandlinger igen i 2018. 

 

Læs Anders Bondos kronik om skolen i det 21. århundrede her: http://www.dlf.org/nyheder/2016/

september/debat-hvilken-skole-oensker-vi  



 

Fraktion 4  

 Postkortkort fra Farvestrålende Fyn 

Vi er ved at have lært det, på kredskontoret. Man skal stå tidligt op, hvis man skal følge trop med Fraktion 4. De udsendte 

kredsmedlemmer var i hvert fald godt brugte, da bussen først på aftenen parkerede foran Helsingør Station, og vi sagde far-

vel efter en lang dag i det fynske. Men sikke en dag, det havde været, og som altid var selskabet hyggeligt.  

Dagen startede allerede 7:30, da bussen kørte fra Helsingør med kurs mod Johannes Larsen Museet, der ligger i Kerteminde. 

Museet har i sin tid fungeret som bolig for kunstneren, der i dag mest er kendt for sine tegninger og træsnit af fugle. Vi blev 

vist rundt i grupper og så både boligen, der blev bygget i 1901, og står som da Johannes Larsen selv boede i den, samt kunst-

nerens atelier og den senere tilbyggede museumsfløj. Og ikke mindst den smukke have, der rummer både frugttræer, roser 

og selvfølgelig et utal af fuglehuse. Efter besøget i Kerteminde var det blevet tid til frokost. Den blev indtaget på Munkebo 

Kro, og det eneste, der var at udsætte på det arrangement var, at man skulle tygge meget hurtigt. Det er taget til efterret-

ning, at man gerne vil have lidt bedre tid til at fordøje maden i. I år måtte vi så slå mave i Den Fynske Landsby, hvor Fraktion 4 

blev vist rundt i dagliglivet på landet i slutningen af 1800-tallet.  

Sidste stop var et lærerigt og underholdende besøg på Ørbæk Bryggeri, og det var ikke helt skidt. Klokken var 16:00, alle var 

varme og trætte og ikke mindst tørstige på det tidspunkt... Vi fik et indblik i fabrikkens historie og så hvordan, man brygger øl, 

da vi blev i vist rundt på fabrikken og fortalt om arbejdsgangen. Rundvisningen blev afsluttet med øl- og sodavandssmagning, 

inden turen gik tilbage til Sjælland. Endnu en gang tak til Fraktion 4 for en dejlig dag. Vi glæder os til næste år.  



 

Løntjek 16 

Får du din løn?  

 Løntjek 
 

27/10   15:00-17:00 Espergærde/Tikøb, afholdes på Grydemoseskolen 

7/11  14:30-16:00 Hellebæk afholdes på Hellebækskolen 

8/11  14:30-17:00 Snekkersten, afholdes på Borupgårdskolen 

15/11  14:30-17:00 Helsingør Skole, afholdes på Gurrevejen  

  Hornbæk, BUR, Løvdal/Bregnehøj og 10. klasseskolen aftales særskilt med TR 

 DESUDEN ÅBNET HUS PÅ KREDSKONTORET I STENGADE D. 26/10 KL. 16:30-18:30 

Igen i år tilbyder Helsingør Lærerforening medlemmerne et løntjek. Det kan være en god ide 

at få gennemgået sin lønseddel, viser erfaringerne fra tidligere års løntjek.    

Et løntjek kan gå begge veje, men erfaringerne fra de seneste års løntjek gennemført af Helsingør Lærer-

forening viser, at der har været en del at hente for vores medlemmer. Ved tidligere løntjek har vi fundet 

fejl i flere lønsedler. Det var alt lige fra manglende undervisningstillæg, forkert undervisningstillæg, manglen-

de funktionstillæg, fejl i vejledertillæg og et medlem, der havde været ansat som lærer med særlige kvalifika-

tioner, og herefter havde uddannet sig til lærer, viste sig at have et forkert anciennitets-forløb. I år rykker HLF 

fra kredskontoret og tilbyder løntjek på skolerne. Se hvornår vi kommer på din skole i boksen nedenfor.  

Den 1. oktober stiger lønnen for alle lærere ansat under Danmarks Lærerfor-
enings overenskomst i folkeskolen Lønstigningen er et resultat af overens-
komstforhandlingerne i 2015. 

Lønstigningen svarer til 1,00%. Allerede 1. januar 2017 stiger lønnen igen. 

Denne gang med 1,17 %.  

LØNSTIGNING 



 

HLF mener…  

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det som bekendt ikke DLF og KL at opnå enighed 

om en ny arbejdstidsaftale. I stedet blev der udarbejdet  om 15 punkter, der præciserer rammerne for 

lærernes arbejdstid, også kaldet bilag 4. Disse 15 punkter skal nu evalueres.  

 Af Katja Gottlieb, HLF 

1. november deltager HLF sammen med repræsentanter fra Helsingør Kommune i et møde i Køben-

havn. Mødet afholdes med henblik på at evaluere bilag 4 til arbejdstidsaftalen og er kommet i stand 

som et samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening. Bilag 4 blev tilføjet til arbejdstidsaftalen i 

2015, og handler kort sagt om lærernes arbejdsforhold. Som indledning til mødet i København har vi d. 

12/10 afholdt en lokal evaluering af bilag 4. Dette møde fandt sted på Tibberupskolen og tillidsrepræ-

sentanterne og skolelederne deltog. 

Pointen med mødet er, at arbejde på få arbejdstiden til at fungere. På den baggrund har vi netop  taget 

hul på en evaluering af arbejdstiden. Nogle af hovedkonklusionerne fra vores lokale møde var, at der på 

skolerne bliver efterlyst retfærdighed og en gennemskuelig fordeling af arbejdstiden. Det kræver fokus 

styrket social kapital. De tre hjørnesten i social kapital er tillid mellem parterne, retfærdighed og samar-

bejdsevne. Det kaldes ofte ”de tre diamanter”, og er en forudsætning for, at en arbejdsplads fungerer.   

Formanden for HLF, Vera Sandby Hansen,  fremhævede i sit indlæg på mødet, at der skal fokus på såvel 

lærernes som skoleledernes mulighed for at løse opgaven, ligesom der skal fokus på muligheden for at 

levere kvalitet i arbejdet. I medierne kan vi i disse dage læse om, at et rekord stort antal lærere den se-

neste tid har forladt folkeskolen; hvilket bl.a. medfører, at skolerne står med udfordringer, når der skal 

rekrutteres. Derfor vil et øget fokus på at gøre lærerjobbet attraktivt være ønskeligt.  

 

Evaluering af bilag 4 


