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Hvad er vigtigt i lærerarbejdslivet?  

 

I 2002 udarbejdede Mercuri Urval rapporten ”Det 
gode lærerliv” for Danmarks Lærerforening, og be-
lyste, hvad der på daværende tidspunkt kendeteg-
nede et godt arbejdsliv som lærer. Rapporten un-
dersøgte, hvad der tiltrækker og fastholder lærere, 
hvilke barrierer de oplever i deres arbejdsliv, og 
hvilken udvikling de ønsker i deres arbejdsliv. 

Siden 2002 er der sket flere større ændringer i læ-
rernes arbejdsliv. Samfundet, skolepolitikken og 
elevgruppen har udviklet sig over de seneste 15 år, 
og senest er der med afskaffelsen af lærernes ar-
bejdstidsregler i 2013 og folkeskolereformen fra 
2014 sket afgørende ændringer i arbejdslivets ind-
hold og organisering. 

På den baggrund er gennemført en ny, tilsvarende 
undersøgelse. Formålet er at få uddybet kendskabet 

til medlemmernes/lærernes oplevelser og erfaringer med den nye hverdag og deres holdninger til deres 
arbejdsliv. Rapporten har på baggrund af en lang række interviews med lærere forsøgt at afdække, hvad 
der er det gode ved at være lærer? Hvilke barrierer og problemer der er i den nuværende situation? 
Hvordan man understøtter det gode lærerarbejdsliv? Og hvilke ønsker, krav og forventninger der er til 
fremtiden?  

Når informanterne åbent er spurgt til, hvad der gør lærerarbejdslivet godt, er ’eleverne’ det første, der 
nævnes i samtlige fokusgrupper. Undersøgelsens gennemgribende konklusion er, at elevernes udvikling 
fagligt og socialt er den mest betydende faktor for et godt lærerarbejdsliv. Alt andet knytter sig på for-
skellig vis til dette centrum for lærergerningen. 

Der er en række praktiske forhold, der spiller ind i forhold til varetagelsen af kerneopgaven. Uden om 
disse praktiske forhold ligger en mere værdimæssige kontekst, der bl.a. relaterer til det omkringliggende 
samfund, men også ændrede ledelsesroller og øget kollegialt samarbejde i og omkring selve undervisnin-
gen.  Figuren skal læses sådan, at de forskellige niveauer og elementerne heri er gensidigt afhængige fx 
har ’tillid og anerkendelse’ betydning for opfattelsen af ’dokumentationskrav’, der igen påvirker opfattel-
sen af balancen mellem ’faglighed’ og ’almen dannelse’ i kerneopgaven. Figuren forsøger dermed at illu-
strere den gensidighed, der er i analysens fund. 

Rapporten er interessant læsning i forhold til at forstå, hvad der driver og motiverer lærere i deres arbej-
de, og ikke mindst hvis man fastholder og tiltrækker lærerkræfter. Rapporten kan findes i sin fulde læng-
de på Helsingør Lærerforenings hjemmeside.  

http://www.035.dk/nyheder/2017/maj/laererarbejdsliv-2017


 

                                  Kommunalvalg 2017        

21.november afvikles der valg til kommunalbestyrelserne over hele landet. De nye byråd tiltræder 1.januar 2018 
og vil de kommende 4 år sætte retning for blandt andet kommunens skolepolitik. Det er derfor afgørende, hvem 
der vælges, og hvordan det politiske landskab kommer til at se ud.  

I forlængelse af vores første dannelsesmøde, som vi afholdt 17.maj i Perssons Palæ på Byskolen med Folkekirken, 
Forældreforeningen 'Skole og Forældre' og Helsingør kommune, afholder vi denne gang et vælgermøde. Over-
skriften er fortsat dannelse og en søgen efter svar på spørgsmålet 'Hvorfor holder vi skole?', men denne gang har 
vi indbudt de partier, der lokalt opstiller til kommunalvalget 21.november 2017 til en paneldebat om Helsingør 
kommunes skolepolitik i den kommende byrådsperiode. Vælgermødet afholdes 6.november i Helsingør. Hold øje 
med vores hjemmeside for flere detaljer om mødet, når vi nærmer os, men sæt kryds i kalenderen allerede nu. 
 

Kommunalvalget står for døren 

Får du din løn?  

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 

Lærerforening 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 undervisnings-

tillæg, manglende funktionstillæg, fejl i vejledertillæg og et medlem, der havde været ansat som lærer 

med særlige kvalifikationer, og herefter havde uddannet sig til lærer, viste sig at have et forkert ancien-

nitets-forløb. I år tilbyder HLF løntjek ved åbent hus på kredskontoret onsdag d. 20. september klokken 

16-18 og tirsdag d. 26. september klokken 15-17. Vi sender en reminder ud via TR, når vi kommer lidt 

tættere på, og glæder os til at se mange medlemmer til løntjek og en kop kaffe.  

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVno24oMvQAhUCKpoKHaSEDpkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpencilreviewer.blogspot.com%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNHqdx4vIaXwI4Ol7pzQRSOu-jMo4Q&ust=1480415708386168
http://www.035.dk/media/9810369/hvad-skal-vi-med-skolen.pdf
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsj7L1yNbVAhWFHpoKHTqNAF4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Faphe.ac.uk%2Ftag%2Fvote%2F&psig=AFQjCNG9o4HTjn9DilVsaZN2kNTDG6N6ig&ust=1502794750899040


 

Fraktion 4 på tur 

 

Fraktion 4 på Flakfortet  

Sæt kryds i kalenderen... 
20/9—Løntjek på Kredskontoret 

26/9—Løntjek på  Kredskontoret 

6/11—Vælgermøde 

9-10/3—Medlemskursus på Frederiksdal 

20/3—Generalforsamling 

Fraktion 4 har igen været på tur. I samarbejde med Kreds 36, Fredensborg, havde Vera Højgaard og Susanne Risom fra vores 

lokale Fraktion 4 udvalg arrangeret en indholdsrig udflugt til Flakfortet. Turen gik fra Nyhavn med den gode skib Langø, og der 

var både sørget for god mad, dygtige omvisere og godt vejr. Og så kan man da ikke bede om meget mere.  Se flere billeder fra 

turen på Helsingør Lærerforenings facebookside.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo2bCEoMvQAhXGO5oKHd0LApgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartkid.com%2Fruler-school-border-cliparts%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNFs1Pu0PQ29GeCvBZouuNbntjGs3


 

Kredsstyrelsen 

Goddag og farvel 

Nyt skoleår er startet, og vi vender en side i bogen. På kredskontoret er det også et 

nyt år, og i år er vi mødt ind til en ny kollega.    

 Kontorets åbningstider  

Kredskontorets åbningstider kan ses på foreningens hjemmeside. 
  
Man er altid velkommen til at kigge forbi. Kredskontoret kan dog være lukket som følge af ekstern 

mødevirksomhed, kurser eller lign, så ring gerne inden du kommer;  vi kan være ude af huset. Kon-

takt 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. 

 Vi glæder os også. Christina træder ind i kredsstyrelsen i stedet for  Mette Sigfusson, der efter en årræk-
ke i kredsen har fået arbejde i Danmarks Lærerforening og derfor skifter kontoret i Helsingør ud med Ho-
vedforeningens lokaler ved vankunsten. Mette er startet i afdelingen for forhandling, og det betyder hel-
digvis, at vi stadig kan trække på hendes ekspertise. Vi ønsker såvel Mette som Christina god vind.  

Vi byder velkommen til et nyt kredssty-
relsesmedlem i år; Christina Gjerding 
fra Snekkersten Skole er rykket ind på 
kontoret, hvor hun vil sidde klar til at 
svare på jeres henvendelser om stort 
og småt. Christina er bosat i lokalområ-
det, har været lærer i 16 år, TR i 5 år og 
AMR i 4 år, og har været suppleant til 
kredsstyrelsen i et par år. Christina har 
telefonvagt hver onsdag fra 9-12,og 
glæder sig til  at møde, svare, og hjælpe 
medlemmerne, siger hun.  

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


 

HLF mener…  

Til byrådsmedlemmer i Helsingør Kommune 

Den 8. september modtog medlemmer af byrådet nedenstående brev fra 
Kredsstyrelsen i HLF.  Brevet er forfattet i forbindelse med de forestående 
kommunale budgetforhandlinger. Vi har passeret smertegrænsen for be-
sparelser på skoleområdet, og håber vores politikere vil tage ansvar for, at 
lærerne kan lykkes med opgaven.   

Kære Byrådsmedlem 

Det er meget bekymrende at være vidne til at budgettet på skoleområdet endnu engang ikke ba-

lancerer. Vi er klar over de mange faktorer, der spiller ind omkring budgetlægningen på skoleom-

rådet, men situationen er p.t. så alvorlig, at der er akut behov for, at de helt grundlæggende øko-

nomiske behov for at drive skole prioriteres fra politisk side. 

Det er vores vurdering at de præmisser, der er for skoleområdet i øjeblikket, er medvirkende til at 

skabe en ond cirkel i forhold til at eleverne får en respektabel skolegang, og at Helsingør Kommu-

ne efterlever egen vision for området. Dette er det nødvendigt at gøre noget ved nu og i forhold 

til budgetlægningen 18-21. Vi vil fremhæve to væsentlige, grundlæggende forhold, der bør hand-

les på hurtigst muligt. Der er brug for ”førstehjælp” inden skolevæsenet krakelerer!  

 Forventede undervisningstimetal for lærerne skal ned:  

Tildelingsmodellen skal kunne bære at ingen lærere som udgangspunkt har over  

750 undervisningstimer om året.  Der skal være plads til øvrige læreropgaver, og et gen-

nemsnit på omkring 700 timer vil være realistisk i tildelingsmodellen.  

              Lærerne holder ganske enkelt ikke til det nuværende arbejdspres i længden. 

Den onde cirkel opstår med for mange uv- timer, for lidt forberedelsestid, det personlige 

overskud forsvinder, og  lærerne søger væk fra kommunen- fra faget,  hvilket genere-

rer  flere timer til de tilbageblevne , flere vikartimer og endnu ringere vilkår at arbejde un-

der.  Dette samtidig med at eleverne påvirkes af for mange lærerskift og alt for meget 

aflyst undervisning.  Denne udvikling skal bremses.  

 



 

HLF mener (fortsat)…  

 

Der skal være penge til undervisningsmaterialer og øvrige aktiviteter med eleverne 

Budgetterne til undervisningsmaterialer er yderst mangelfulde.  

Hvordan mon eleverne i 6. klasse oplever faget ” Madkundskab”, hvis det kun er mu-

ligt at lave mad hver 3. gang ?  Er læsning  en vigtig sag, når den udleverede ” 

bog”  hænger i laser ?  

 

Undervisningsmaterialerne skal selvfølgelig  være i orden. Manglende materialer til 

undervisningen indgår også i den onde cirkel. Vilkårene for at præstere en god under-

visning, kernen i lærerarbejdet  er naturligvis også en del af arbejdsforholdet . Når mu-

ligheden for dette forringes er det endnu en grund til at fravælge lærerarbejdet. 

Udgifterne til it, hard- og software er vedvarende udgifter. Engangsinvesteringer på 

området fører altid øgede omkostninger med sig.   Det skal der tages højde i budget-

lægningen. 

Samtidig vil vi opfordre til at lærerne reelt inddrages i beslutninger ved indkøb af it-

materialer til undervisningsbrug. Hvad er der reelt brug for?  Lærernes professionelle 

kompetencer som undervisere skal inddrages. 

Det er nødvendigt, skolerne får hjælp nu, og der fremover skabes et budget, der mat-

cher de opgaver skolerne reelt har.  Vi appellerer kraftigt til at politiske projekter og 

tiltag på skoleområdet skal være fuldt finansieret ved igangsættelse. 

HLF er naturligvis, hvis nogen ønsker det, åbne for en drøftelse eller uddybning af ind-

holdet i denne henvendelse. 

 

 

På vegne af kredsstyrelsen i 

Helsingør Lærerforening/ 

 

Med venlig hilsen 

 

Vera Sandby Hansen                   

Kredsformand                               


