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Refleksioner fra konference om arbejdstid 2018 

 Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed v/Vera Sandby Hansen, formand  

Det bliver interessant i de kommende forhandlinger at se, hvilke partier, der ser lærernes arbejdsforhold 

som en del af løsningen på øget faglighed i folkeskolen! Regeringens udspil til justeringer af folkeskolere-

formen sætter fokus på faglighed og dannelse, kernen i undervisningsopgaven. Vi ved, at lærerens faglige 

kompetence er den helt afgørende faktor for elevernes tilegnelse af viden, - og som undervisere ved vi, at 

undervisningen kvalificeres ved at den er vel tilrettelagt.   

Det ved regeringen også:  

 

 

 

 

Der er 2 helt afgørende faktorer, der kan være med til at højne kvaliteten af undervisningen. Det er sikring 

af lærernes mulighed for forberedelse af undervisningen, og at den samlede opgavemængde er overskue-

lig. Reformens akilleshæl var uden tvivl underfinansiering, og hvis der ikke følger penge med justeringerne, 

er vi lige vidt. Siden 2014 har mange lærere desuden forladt folkeskolen på grund af arbejdsforholdene, 

lærere der er brug for, for at opnå ønsket om en øget kompetencedækning. 

De seneste kvalitetsrapporter (2017) blev kritiseret for at kompetencedækningen i fagene alene blev målt 

efter den planlagte dækning og ikke den faktisk udførte. Skolernes kompetencedækning blev altså målt på, 

hvad de planlagde med, og ikke hvad der blev gennemført - og nu viser det sig at 11 % på landsplan af un-

dervisningen bliver udført af vikarer.  Vi skal arbejde for at minimere fravær og hyppige lærerskift. Derfor 

skal der være fokus på, at arbejdsforholdene er et afgørende parameter, når lærerne søger arbejde. Et 

attraktivt arbejdsmiljø er en attraktiv arbejdsplads. 

 

 

 

 

 

Samtidig viser forskning, at undervisning af høj kvalitet 

varetaget af kompetente undervisere, er den vigtigste 

skolefaktor for gode elevresultater  

citat s. 16 i ministerens oplæg 

Vi er i gang med forhandlingerne om en arbejdstidsaftale 

her i kommunen. Det er klart et ønske fra HLF, at en sådan 

aftale kan rekruttere og fastholde vore gode lærerkræfter. 

Det fordrer bl.a. at lærerne oplever, at deres faglighed prio-

riteres til fordel for undervisningen. 

 

https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/10-ambitioner-skal-skabe-bedre-laereruddannelse/C:/Users/035/Documents/Datakilder


 

Læreruddannelse  

Får du din løn? 

Den 20. august 2018 kunne vi I Helsingør, sige velkommen til det første hold lærerstuderende . På Ud-

dannelsesstation Helsingør kan man læse de første to år af læreruddannelsen og 18 studerende er ind-

skrevet. Uddannelsen ligger i lokaler på Kulturværft Helsingør i attraktive omgivelser. At flytte en uddan-

nelsesstation til Helsingør sker som del af regeringens udflytningsplan om at få flere til at tage en uddan-

nelse som skolelærer og bidrage til lokal udvikling og vækst. Professionshøjskolerne stemmer i med et 

udspil til en handleplan om en bedre folkeskole. 

”Lærer er noget af det fineste og vigtigste, man kan blive. Samtidig er læreruddannelsen uden sammen-

ligning Danmarks mest omdiskuterede videregående uddannelse. Den diskussion vil professionshøjsko-

lerne gerne puste nyt liv i med udspillet ’Handleplan til en bedre læreruddannelse – 10 ambitioner ’. 

 

Læreruddannelse — nu også  i Helsingør 

Kilde:  https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/10-ambitioner-skal-skabe-bedre-laereruddannelse/ 

Der forventes indgået praksissamarbejdsaftaler med to af kommunen skoler, nemlig Skolerne i Snekker-

sten og i Espergærde. En del af skolernes lærere vil få til opgave at være ’skolementorer’ for de stude-

rende, så de får en tilknytning til folkeskolen fra studiestart.  Helsingør Lærerforening og Helsingør 

Kommune forventer at indgå en aftale for rammer og vilkår for dette arbejde.   

https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/10-ambitioner-skal-skabe-bedre-laereruddannelse/C:/Users/035/Documents/Datakilder


 

LØNTJEK i UGE 46-47 

I efteråret samler OK-fagforeningerne igen kræfterne og laver et stort koordineret løntjek for deres 

medlemmer. Du kan være med, når vi i Helsingør Lærerforening igen i år tilbyder medlemmerne et løn-

tjek.  Og det kan være en god idé at få gennemgået sin lønseddel, viser erfaringerne fra tidligere år! 

Et løntjek kan gå begge veje, men er-

faringerne fra de seneste års løntjek 

gennemført af Helsingør Lærerfor-

ening viser, at der har været en del at 

hente for vores medlemmer. Ved tidli-

gere løntjek har vi nemlig fundet en 

række fejl i flere lønsedler.  

Det var alt lige fra manglende under-

visningstillæg, forkert undervisnings-

tillæg, manglende funktionsløn eller 

kvalifikationsløn, fejl i vejledertillæg 

eller forkert anciennitetsdato.  

I år tilbyder HLF derfor igen medlem-

merne et løntjek. Vi kommer både ud 

på skolerne og holder åbent hus på 

kredskontoret. Du er velkommen!  

I efteråret 2018 kan du få løntjek her: 

13.november Snekkersten Skole (på Borupgårdskolen)  kl. 16.00-17.30 

20.november Helsingør Skole (på Nordvest Skolen)  kl. 16.00-17.30 

21.november Åbent hus på Kredskontoret    kl. 16.30-18.00 

22.november Espergærde skole (på Mørdrupskolen)  kl. 16.00-17.30 

Får du din løn? 



 

Fraktion 4 på Møn 

Fraktion 4 på heldagstur til Møns Klint 

”Fraktion 4 touren” 2018  v/Susanne Risom Petersen 

Her kunne vi nyde en gåtur på havnen / gåtur på stranden/kunst på havnens galleri inden vi blev bæn-

ket i restauranten til en overdådig fiskebuffet (og også andet!). Snakken gik indtil vi efter et kort ophold 

i solen (og nogen en dukkert!) blev kørt til Liselund Park. Her fik vi en rundvisning, med mange anekdo-

ter og detaljer af den tidligere slotsforvalter, i det smukke lystslot (en morgengave!).   Kaffetørsten blev 

slukket i det ”nye” Liselund Slot, hvor mange af os kunne sidde på balkonen og se ud over den smukke 

park mens vi sludrede og spiste kage. 

Herligt at være pensionist i Helsingør Lærerforening! 

Igen i år fik vi tilbud om en oplevelsesrig tur med mulighed for 

kollegialt samvær, på tværs af tidligere skoler. Merete og Christi-

na havde sørget for en heldagstur til Møn denne augustdag. 

Vi kørte først til Klintholm havn – med indbygget pause (hvor en 

lille en til halsen serveredes). 



 

Fraktion 4 på Møn 

Fraktion 4 på heldagstur til Møns Klint— fortsat 

Så var det tid til en helt anden oplevelse og tidsrejse, nemlig Geocenter Møn. Her havde vi også guide, 

der fortalte os om urhav og hvordan Danmark blev til. Vi så fantastiske dinosaurer fra Grønland og 

spændende kunstneriske fortolkninger af geologien. De mindre seje kunne tage turen op til bl.a. Dron-

ningespiret – de seje tog turen ned til stranden (mange trin!). 

I bussen blev der blundet, snakket og igen serveret en lille skarp. Efter en god lang dag kunne vi sige tak 

for oplevelserne – og glæde os til næste år! Inden da vil Vera og jeg dog indbyde til mindre arrange-

menter… 

Kh Susanne 

Læs mere på vores hjemmeside http://www.035.dk/medlem/fraktion-4/sommerudflugt-2018 

http://www.035.dk/medlem/fraktion-4/sommerudflugt-2018
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Persondataforordning  

 

General Data Protection Regulation—GDPR 

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU persondataforordning i kraft, det betyder at alle virksomheder, or-

ganisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. 

Personoplysninger  er alle de oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis cpr. nr., adresse, 

telefonnummer og e-mail. Den nye forordning skal forebygge misbrug af personlige oplysninger, og den 

giver dig derfor større kontrol over dine egne data. 

  

    TRE GODE RÅD 

1) Få styr på, hvordan du deler information 

Vi deler filer og indhold og kommunikerer online som aldrig før, og det 

kan du blive ved med. Dog er det med GDPR blevet uhyre vigtigt at være 

opmærksom på, hvordan du beskytter de informationer, du deler og lag-

rer. 

2) Brug læremidler, din skole har en databehandleraftale med 

Det er vigtigt, at du som lærer er opmærksom på de digitale værktøjer, 

du bruger i undervisningen, hvor eleverne skal give deres personlige op-

lysninger som for eksempel navn, mailadresse og fødselsdato.  

3) Tag ejerskab - og få eleverne til at tage ejerskab over egne data 

Tal med dine elever om de data, de deler, og hvordan de kan tage ejer-

skab over data. Hvem deler de indhold med, og hvordan deler de det ind-

hold? Det er vigtigt, at dine elever ikke sender deres personoplysninger til 

virksomheder, der for eksempel bruger oplysningerne til markedsføring. 

Hvis et digitalt værktøj deler jeres data med tredjepartsvirksomheder, er det ikke nødvendigvis et dårligt 

værktøj, men det betyder, at du såvel som eleverne skal være bevidste om, hvad I deler af data om jer 

selv i det værktøj. 

Kilde: https://www.folkeskolen.dk/635794/eus-nye-regler-for-persondata-det-skal-laererne-goere  

https://www.folkeskolen.dk/635794/eus-nye-regler-for-persondata-det-skal-laererne-goere
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 KONTAKT 

Kig forbi kontoret, kontakt os på mail 035@dlf.org 

eller ring på telefon tlf. 49 20 29 77 eller direkte til 

formanden på tlf. 23 46 42 11. 

Persondataforordning  - fortsat 

Helsingør Lærerforening passer vi også godt på dine data 

Den 25. maj er de nye regler for beskyttelse af persondata trådt i kraft som følge af ny EU-lovgivning. 

Det drejer sig om lovgivningen omtalt som ”den nye persondataforordning eller ”GDPR”. I den forbin-

delse opdaterer vi vores vilkår, der vedrører beskyttelse af dine persondata og DLF’s persondatapolitik 

for at gøre det tydeligt for vore medlemmer, hvad vi bruger deres oplysninger til, og hvorfor vi bruger 

dem.  

Du kan læse Danmarks Lærerforenings persondatapolitik og information om, hvordan foreningen be-
handler medlemmers personoplysninger på www.dlf.org.  
 
Hvad betyder det for vore medlemmer? 

Som medlem af HLF behøver ikke at foretage dig noget. Helsingør Lærerforening passer fortsat godt på 

medlemmernes data – og lever naturligvis op til de bestemmelser, der følger af de nye regler for be-

skyttelse af persondata. 

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på: 

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

mailto:035@dlf.org
https://www.dlf.org/om-dlf/persondatapolitik
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Kommende arrangementer i DLF/HLF 

28.marts 2019   

HLF Generalforsamling 

Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres 
2018 på Tivoli Hotel & Congress Center i København i 
dagene 30.-31. oktober 2018. Fra Helsingør Lærerfor-
eningen deltager vores formand Vera Sandby Hansen 
og næstformanden Liselotte Bak, som kongresdelegere-
de. Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen deltager som 
revisor for DLF. 

  

Foreløbig dagsorden 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 

2. Forretningsorden 

3. Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med 

OK18 

4. Drøftelse af folkeskoleideal 

5. Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket 

fagbevægelse 

6. Perspektiver og muligheder på baggrund af periode-

forhandlingen og ”Ny start”-samarbejdet 

7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtæg-

ter 

8. Eventuelt. 


