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Ved dette års kongres var det formandens 
beretning, overskrifterne Ny start, Er vi gea-
ret til fremtiden, Et positivt møde med un-
dervisningsminister Pernille Rosenkrantz 
Theill, - og ikke mindst valg af formand og  
næstformand, optog de kongresdelegerede. 
Anders Bondo Christensen blev valg med stå-
ende applaus. Efter en spændende, skriftlig 
afstemning om næstformandsposten fort-
sætter Dorte Lange.  

Du kan læse meget mere om kongressen og 
få et indblik i hele stemningen på årets kon-
gres, ved at se indlæg på youtube via linket 
her: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-
kongresser/kongres-2019  

16.december præsenteres kom-

missionsrapporten 

Kommissionens hovedopgave er at komme med anbefalinger til parterne —DLF og KL—
til periodeforhandlingerne (PF). PF er den forhandling om arbejdstid, der skal foregå og 
være afsluttet inden overenskomstforhandlinger 2021 (OK21). Det er med andre ord et 
materiale, parterne har aftalt at bruge som udgangspunkt for forhandlingen.  

’Det bliver selvfølgelig spændende at følge periodeforhandlingen, at se om kommissio-
nens arbejde kan bruges og bliver brugt efter hensigten. Om indholdet er tilstrækkeligt 
for at parterne kan mødes om og nå til enighed om, den fælles centrale arbejdstidsafta-
le, vi har så hårdt brug for.’ udtaler Vera Sandby Hansen, formand for HLF. 

Danmarks Lærerforening er godt forberedt til at modtage raåpporten og alle landet TR 
på vores område, samles 17.december i Odensen til et TR-stormøde, hvor de vil blive 
oplyst om rapportens indhold og muligheder.  
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HOVEDSTYRELSESVALG 

Hovedstyrelsesvalg 

Der afholdes valg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse i perioden 21.november til 

3.december kl.16. Valget gælder for perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 

2023. Hovedstyrelsen består af formanden, næstformanden og 19 valgte medlemmer. 

Herudover indtræder formanden for skolelederforeningen og formanden for Lærerstude-

rendes Landskreds i hovedstyrelsen.  

 

 

 

Nyuddannet og juleferie… 

Husk du skal melde dig arbejdsløs den 27.12, 30.12 og 31.12 , da du endnu ikke har 

optjent ferie. Du kan læse meget mere om det her, under eksempel 3:  

 http://www.035.dk/media/12483102/faktaark-om-overgangsordning-nolo.pdf  

samt finde kalender for skoleåret 2019/2020 her: 

 http://www.035.dk/loen-vilkaar/ferie  

Helsingør Lærerforening anbefaler igen i 

år, at du sætter alle dine 18 stemmer på  

vores lokale kandidat, Regitze Flannov. 

Regitze er kredsformand i Frederiksund 

Lærerkreds, og sidder i dag i OK-udvalget 

i hovedstyrelsen.  Selv skriver Regitze i sin 

valgpjece: 

Læs mere om valg til hovedstyrelsen på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg  

http://www.035.dk/media/12483102/faktaark-om-overgangsordning-nolo.pdf
http://www.035.dk/loen-vilkaar/ferie
https://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/hovedstyrelsesvalg-2019/
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BUDGET & LØNTJEK 

Budgetforlig 2020-2023 
Der er 10.oktober indgået aftale om budgetforlig for Helsingør Kommune i perioden 2020-2023. Bag forli-

get står 22 ud af Byrådets 25 medlemmer. Medarbejderne i HMED har udtalt følgende til Byrådet: 

’Nødvendighedens budget’ beskriver nok bedst, hvad budgetforliget dækker. Nødvendige investeringer på 

SSI og ældreområdet, og nødvendige investeringer på børneområdet. Intentionerne i budgettet er gode, 

men virkeligheden afspejler desværre ikke altid de gode intentioner. ’Fremtidssikring af de store velfærds-

områder’ betyder ikke flere penge til velfærd eller nok penge i kassen til at gøre mere, men blot at der er 

penge til akkurat at imødekomme det nuværende behov. Vi oplever, at vi som medarbejdere må gå på 

kompromis med kvaliteten i vores fag, når vi udfordres af arbejdsvilkår, der gør at vi ikke kan levere en 

faglighed vi kan stå inde for. Lad dette være en invitation til byrådets politikere til at komme på besøg på 

de kommunale arbejdspladser i en periode. Her kan I opleve hverdagen uden filter og være i dialog med 

medarbejderne. Administrative besparelser bør ramme administrative funktioner (kan-opgaver, som løftes 

af konsulenter, rådgivere, økonomer, mv.) og ikke borgernære, administrative opgaver (skal-opgaver). 

Brug hellere penge og tid på at få svar, ved at spørge de medarbejdere, der arbejder med området, frem-

for at hyre eksterne konsulenter ind. Dermed opnås større ejerskab til forandringerne, der gør dem lettere 

at implementere. Langsigtede indsatser, der rækker ud over 4 år, er klart at foretrække. Alt for mange for-

andringer af områder, der dybest set fungerer tilfredsstillende, forringer kvaliteten her og nu.  

 

Endvidere har HLF udtalt følgende til budgettet: 

Undervisningstavler – Er ikke nyt tiltag, men simpelt vedligehold. Udskiftning til Chromebooks afkræver 

en udskiftning af tavlerne. Det er et simpelt undervisningsmiddel. Udskiftningen af Chromebooks midt i et 

skoleår, giver en periode indtil tavlerne skiftes, hvor lærerne mister et meget nødvendigt arbejdsredskab, 

som en stor del af deres undervisning er knyttet op på, samt at eleverne oplever en unødig kvalitetsfor-

ringelse pga. dårlig planlægning/implementering. Manglende information om forandringerne har desu-

den medført at mange har lavet arbejde, som stort set er spildt og gået tabt.  

Arbejdstidsaftale for lærerne – Det er godt at bruge penge her, så man kan fokusere på  at få de rette 

kompetencer ansat. Gode arbejdsvilkår er en nødvendighed, når der er konkurrence om arbejdskraften. 

Knap 14 % af de fastansatte lærere har ikke en læreruddannelse. Det er spændende om investeringen  

dækker de faktiske omkostninger, som arbejdstidsaftalen medfører for skolerne og dermed sikrer den 

nødvendige, kompetente arbejdskraft. 

Inklusion – Vi oplever ikke, at der ressourcer til at løfte opgaven, så alle børn får det rette undervisnings-

tilbud. Alt for mange lærere står dermed med elever, de ikke kan tilbyde den rette undervisning.  Der er 

heldigvis stort fokus på at børnene får hjælp på dagområdet, men desværre oplever vi, at den forsvinder 

når børnene starter i folkeskolen. Her svigter vi de svageste børn allerede i deres første skoleår. Især in-

klusion, som projekt, har meget trange kår. Normeringerne rækker ganske enkelt ikke til, at de børn, der 

endnu ikke er udredt, i mellemtiden får det rette skoletilbud. Problemet er, at de manglende ressourcer 

på børneområdet, på længere sigt vil få negative konsekvenser. 
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FRAKTION 4 — UDFLUGT 

Den 3. sept. afholdte HLF den årli-

ge fraktion 4 udflugt for kredsens 

pensionerede medlemmer. I år gik 

turen til Lyngby. Formiddagen bød 

på omvisning i Det blå Hus, Bjørn 

Wiinblads hjem og udstilling. Her-

efter dejlig frokost på  Sinatur Ho-

tel Frederiksdal, efterfulgt af en 

smuk sejltur på åen og søerne i 

området.. Her fortalte besætnin-

gen små anekdoter, mens medlem-

merne fik kaffe og kage. Afsætnin-

gen blev lige foran Sophienholm, 

hvor vi fik en omvisning i udstillin-

gen ’Keramikken gennem 100 år’. 

Vi glæder til at gentage succesen 

næste år, og se flere pensionerede 

medlemmer på sommerudflugten.  

Løntjek 

 Igen i år holder HLF åbent hus løntjek. Arrangement foregår onsdag den 13.11 på Sten-

gade 75, i Helsingør. Vi sidder klar til at tage imod jer mellem kl. 16.30-18.00, her vil du 

også blive budt på en lille forfriskning. Husk at medbringe din opgaveoversigt, samt de 

tre seneste lønsedler. HLF kommer også ud på skolerne—dato, tid og sted er i planlæg-

ningsfasen.  

Fraktion 4 på tur  


