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Helsingør Lærerforening 100 år 

Den 1. oktober 1899 dannedes den første forening, der kaldtes ”De Private Lærermøder”. Denne forening var en fælles sam-
menslutning af meres selskabelig karakter, som det beskrives i vores gamle protokoller, og hensigten var at knytte lærer-
kræfterne ved skolerne tættere sammen. Det betød, at foreningen ikke havde forhandlingsret, og dermed ikke kunne repræ-
sentere lærerne i faglige sammenhænge, og derfor nedlagdes foreningen grundet manglende tilslutning. I 1910 søgte man så 
om at danne en ny forening af mere faglig karakter. Den ny forening havde hele 56 medlemmer; 2 pensionister og lærere fra 
hhv. almenskolen (der er er betegnelsen for mellemskolen og gymnasium) og de kommunale skoler, men da lærerne fra al-
menskolen ikke fik den indflydelse, de havde håbet, endte denne forening også med at opløses. 

Men, den 15. december 1917 vedtoges på en konstituerende Generalforsamling love for Helsingørs Kommunelærerforening, 
som var en selvstændig kreds under Danmarks Lærerforening. Den første bestyrelse bestod af Frk. A. K. Spanner, Hr. Vald. 
Sørensen, Hr. K. Wamberg, Frk. Joh. Andersen og formand var P. C. Underbjerg. De ældste protokoller kan ses i afskrift på 
side 3-4, sammen med listen over de formænd frem til 1970.  

Søren Götzsche fortsatte som formand indtil 1970, hvor han blev afløst af Jørgen C. Backe. Helsingør Lærerforening ændrede 
dengang navn og kom til at hedde Øresundskredsen. Det var en turbulent tid i foreningen.  

Siden 1972 har der kun været 3 formænd. Først sad Hans Jensen på posten 1972-1985. Hans var i den periode også hovedsty-
relsesmedlem i samlet fire år. Under hans ledelse ved årsskiftet 1983, ændrer foreningen igen navn tilbage til Helsingør Læ-
rerforening. Herefter valgtes den første kvinde og til dato længestsiddende formand, Elna Lebech. Hun var formand i 22 år, 
men opnåede aldrig valg til DLF's hovedstyrelse. Elna afløstes af vores nuværende formand, Vera Sandby Hansen, i 2007. 

 

  

Fredag d. 15. december 2017 kunne Helsingør Lærerforening fejre sin 100-årsdag. Det blev ikke en 
fejring af Møghe’ske dimensioner, men ikke desto mindre vil vi gerne ønske vores medlemmer tillyk-
ke med vores fødselsdag, der i øvrigt ganske som Fru Møghes fødselsdato er lidt ulden i kanten.  
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31. januar 

 

Medlemsarrangementer 

 

 
Overenskomstforhandlingerne er for alvor skudt i gang med udveksling af parternes krav 12.december. De næste måneder 
vil der blive forhandlet hen mod et resultat, inden den nuværende overenskomst udløber 31.marts 2018. Midtvejs har du 
nu en enestående mulighed for at komme helt tæt på forhandlingerne, når Anders Bondo Christensen gæster Hillerød, til 
en snak med medlemmerne om OK18. 

Du har sikkert læst om ”musketér-eden”, som fagforbundene har indgået. Og måske har du også set, 
at  lønmodtagerorganisationerne på tværs af den offentlige sektor har meddelt at de ikke vil begynde 
forhandlinger om arbejdstid for deres knap 180.000 medlemmer, før der kommer skub i reelle for-
handlinger om lærernes arbejdstid. Men hvad betyder det reelt for dig? Anders Bondo Christensen, 
der ud over at være DLF’s formand også er formand for forhandlingsfællesskabet, vil på et fælles med-
lemsmøde give et øjebliksbillede samt bud på de aktuelle muligheder i forhandlingerne med KL. Og du 
er inviteret. Mødet finder sted i samarbejde med de andre 8 kredse i Nordsjælland, og arrangementet 
kommer til at foregå fra kl. 17.30 til 19.30 på Byskolen i Hillerød – det vil give de bedste muligheder for 
transport for flest. Der vil komme mere information senere. Sæt et x i kalenderen allerede nu, så er der 
plads til at deltage. 

Medlemsmøde om OK18 

2018 -Sæt kryds i kalenderen…  

31/1—Medlemsmøde med Anders Bondo kl.17.30-19.30 

9-10/3—Medlemskursus på Frederiksdal 

20/3—Generalforsamling 



 

                                          HLF 1917- 2017        

 

Den spæde start 

Foreningens vigtigste Data. 

Den første Begyndelse til en Lærersammenslutning i Helsingør fandt Sted d. 1. Oktober 1899. 

Da dannedes en Forening, kaldet ”De private Lærermøder”, af Lærere ved Helsingørs Borger- og 
Almenskoler, og som havde til Formaal: ”Dels ved Foredrag og Udveksling af Anskuelser om Sager, 
der ere af almindelig Interesse for Lærerstanden, dels ved selskabelige Sammenkomster at knytte 
Skolens Lærerkræfter fastere til hverandre.” 

Foreningen var altsaa ikke en egentlig faglig Forening, der repræsenterede Lærerstanden udadtil 
f.eks. over for Autoriteterne. Derfor blev Tilslutningen efterhånden stærkt aftagende. 

Og i 1910 søgte man om at danne en ny Forening af mere faglig Karakter. 

Et forberedende Møde holdtes d. 17. December d. A., hvor der nedsattes et Udvalg til at gøre et 
forberedende Arbejde bl.a. ved at udarbejde et Lovudkast. Tanken fandt Tilslutning fra Almensko-
len, særlig Rektor Prof. Krüger var interesseret og deltog i det forberedende Arbejde. 

Der indtegnede sig 56 Medlemmer: 11 fra Almenskolen, 43 fra Folkeskolen og 2 Pensionister. 

Den 10. Maj 1911 dannedes saaledes Helsingørs Lærerforening paa en Konstituerende Generalfor-
samling på Hotel du Nord. 

Denne Forening tog forskellige Opgaver op af Interesse for Lærerne og havde som Følge heraf ikke 
ringe Betydning, men almenskolens Personale fik ikke den Betydning, man havde ventet. De faldt 
efterhaanden paa et Par Undtagelser nær fra. 

 

Nedenstående er hentet i HLFs gamle, håndskrevne protokoller 



 

HLF 1917-2017 

Og den 21.Decbr 1917 vedtoges Foreningens Ophævelse paa en ekstraordinær Generalforsamling. Følgende 
havde fungeret som Formænd i Helsingørs Lærerforening:  

1911-1912 Underbjerg 

1912-23 Rasmus Jensen 

1913-24 P.C. Christensen 

1914-15 P. J. Palsmark 

1915-16 Underbjerg 

1916-17 Palsmark 

Der var opstaaet Ønske om at faa omdannet Foreningen til en selvstændig Kreds af D. L. F. og den 27. Oktober 
1917 afholdtes et Møde paa Bgn. IV med dette for Øje. Til at gennemføre denne Sag nedsættes et Udvalg paa 
3 Medlemmer: Underbjerg, Form. Frk. Spanner og Hr. Vald. Sørensen. 

Udvalget kunne forelægge resultaterne af sit Arbejdet  

d. 15. Decbr. 1917  

paa en konstituerende Generalforsamling hvor der vedtoges Love for Helsingørs Kommunelærerforening D. L. 
F. E. KrB. Samt vedtoges Bestyrelse efter de ny Love. 

Denne Dag er altsaa den nuværende Forenings Stiftelsesdag. 

Den første bestyrelse bestod af følgende: 

Frk. A. K. Spanner, Hr. Vald. Sørensen, Hr. K. Wamberg, Frk. Joh. Andersen og P. C. Underbjerg. 

Følgende har i den forløbende tid været Formænd: 

 Underbjerg       1917 - 1920          

Palsmark           1921 - 1921 2 

Underbjerg       1921 - 1923 3 

Palsmark           1923 - 1925 3 

J. Størck            1925 - 1929 5 

Underbjerg       1929 - 1932 2 

Elkjær               1932 - 1933  1 

Palsmark           1934 - 1937 4                           

Kaarsen            1937 - 1944  8 

Chr. Hansen      1944 - 1947 4 

Chr. Brodersen  1947 - 1949 2 

Kaj Jørgensen    1949 - 1955 

Sv. Aa. Bonde    1956 - 1964 

Jon Brunse        1965 - 1967 

Søren Götzsche 1967 - 
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Genvalg og medlemskursus 2018 

Tillykke til Liselotte Bak 

Liselotte Jørgensen Bak er 5.december 2017 blevet genvalgt til både C-MED og H-MED i den kom-
mende periode. 

Det er med stor glæde, at vi kan viderebringe nyheden om, at Helsin-
gør Lærerforenings dygtige næstformand og arbejdsmiljøansvarlige, 
Liselotte Jørgensen Bak, er blevet genvalgt som arbejdsmiljørepræ-
sentant i både C-MED og H-MED. Liselotte fortsætter dermed på po-
sten i begge udvalg i den kommende periode fra 1/1 2018 til 31/12 
2019.  

Skal du med til medlemskursus 2018? 

Så er det ved at være tid til Helsingør Lærerforenings traditionsrige medlemskursus igen. Fredag d. 9. 

marts 2018 mødes vi på Frederikdal til et døgn pakket med faglighed og socialt samvær. Tilmeldingen 

åbner 4/1-2017, på mail 035@org (Det betyder også, at man ikke kan tilmelde sig FØR d. 4/1). Tjek vo-

res hjemmeside for retningslinjer for tilmelding på http://www.035.dk/medlem/medlemskursus/

medlemskursus-2018 På kurset kan du bl.a. møde hovedstyrelsesmedlem Regitze Flannov og lærer 

Mette Frederiksen, der fortælle rom formålsstyret undervisning. Vi glæder os til at se mange aktive 

medlemmer.  



Bliver du pensionist i 2018?  

Seniorgruppen i Helsingør Lærerforening, kaldet Fraktion 4, er mere aktiv end nogensinde, og ud over den årlige udflugt, 

der gennem årene har taget medlemmerne til både Fyn og Flakfortet har gruppen det senest år været i koncert, og afholdt 

flere sociale arrangementer som påskefrokost og julefrokost. Når man bliver pensionist, kan man opretholde medlemskab 

af foreningen for blot  100 kr. om måneden (OBS: Dette betales helårligt. Når man bliver 75, er medlemskab kontin-

gentfrit). Fraktion 4 har et medlem i Hovedstyrelsen og ti delegerede til kongressen. Medlemsskabet giver også adgang til 

at deltage i Danmarks Lærerforenings populære medlemskurser og leje af sommerhus gennem foreningen. Kig forbi for at 

høre nærmere eller kontakt os på 035@dlf.org, hvis du har spørgsmål.  

 

Hvad skal vi med skolen? 

 

 

Hvad skal vi med skolen?  

I 2015 indgik Helsingør Lærerforening i det landsdækkende samarbejde ”Hvad skal vi med skolen”, som 

er et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening, Folkekirkens og Skole og Forældre. I Helsingør har 

vi i 2017 afholdt to arrangementer i fællesskab; debatmøde i maj, hvor bl.a. Alexander von Oettingen 

var på programmet og senest debatmødet om skolen, som blev afholdt i Perssons Palæ d. 6. november 

i forbindelse med kommunalvalget. Begge møder var velbesøgte. Til valgmødet deltog godt 120 frem-

mødte i debatten om skolen. Helsingør Lærerforening fortsætter samarbejdet i 2018, og vi vender tilba-

ge med nye arrangementer i det nye år.  



Gratis bog  

Medlemmer af DLF kan hente gratis e-bøger på foreningens hjemmeside. Bogserien Pædagogisk rækkevidde formidler 
viden, som lærerne kan bruge i det daglige arbejde i klasseværelset. Seneste skud på stammen er ”Motiverende undervis-
ning” af Frans Ørsted. DLF skriver om bogen: 

Børn skal have lyst til at lære noget. Men deres videbegær må ikke kun være drevet af 12-taller og ros til skole-
hjemsamtalen. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra. Det kræver medbestemmelse, succesoplevelser og fælles-
skaber. Derfor er lærernes viden om såvel mål og mening som rum og rammer afgørende i motiverende undervisning.  

Se mere på foreningens hjemmeside:  

http://www.dlf.org/nyheder/2017/december/medlemstilbud-download-bogen-motiverende-undervisning-gratis 

 

DLF InSite  

 
NY kommunikationsplatform 

I 2017 ruller Danmarks Lærerforening en ny, landsdækkende kommunikationsplatform ud, som skal 

lette kommunikationen mellem medlemmer, TR, kreds og hovedforening. Systemet er allerede afprø-

vet i bl.a. Århus, og der er høstet gode erfaringer med den, og fra marts 2018 skal sekretariatet, kredse 

og tillidsvalgte kunne kommunikere med medlemmerne via det nye system, der har fået navnet DLF 

InSite. Det betyder, at medlemmernes email-adresser meget gerne skal være opdaterede. Derfor vil vi 

opfordre alle til at tjekke ”min side” på Danmarks Lærerforenings hjemmeside for at se, om ens kon-

taktoplysninger er i orden. Man kan logge ind med medlemsnummer eller nem-id. Det er den samme 

mailadresse som medlemmerne skal bruge, når der skal stemmes om resultatet af OK-18.   
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HLF mener…  

Aftale med skolelærerne!  

Fra overlevelse til engagement! 

Bestemt interessant!  Noget sent, synes nogen, at socialdemokraterne ved Henrik Møller i 
valgkampen meddelte, at der nu skal indgås en aftale med lærerne. Til gengæld er det ble-
vet en del af konstitueringsaftalen, hvor altså flertallet i byrådet nu kan bakke op om for-
slaget, som Enhedslisten foreslog allerede i 2013.  Helsingør Lærerforening vil selvfølgelig 
gøre vort til, at denne intention kan blive fulgt til dørs.   

Men hvad kan der reelt ligge i en aftale?   Hvilke knapper kan der skrues på inden for de nuværende rammer- og hvor kræves 

der ekstra ressourcer? Hvor er lærerne ud fra et generelt billede mest presset? Øvrige opgaver, de opgaver der ligger ud over 

selve undervisningen har grebet om sig. Bl.a. er registrering i diverse digitale systemer en tidsrøver, hvor det vil være rele-

vant, at se på det reelle behov. Behovet synes at være steget i takt med mulighederne. Nye systemer, flere platforme- Kan 

det gøres mere enkelt?  

De fleste lærere har også øget samarbejde omkring elever med særlige behov. Det være sig med kolleger, ressourcepersoner 

og forældre. I klasser med stor spredning i det faglige niveau vil der også være brug for større hensyn til den enkelte elev i 

forhold til planlægningen af undervisningen. De ”øvrige opgaver” omfatter også tilsyn med faglokaler, test af elever, pædago-

gisk læringscenter, koordinationsopgaver m.v. Disse opgaver er stadig de samme som tidligere. 

Og her røg forberedelsestiden! Forberedelsestiden bliver end ikke betragtet som en opgave! F.eks. forekommer begrebet 

oftest slet ikke på opgaveoversigten. Da undervisningstiden steg kraftigt kunne man have forudset behovet for øget forbere-

delsestid, men det gik som bekendt omvendt, det blev omvendt proportionalt og forberedelsestiden er i dag ” den tid, der er 

tilbage når øvrige opgaver og undervisningen er løst. Dette forhold skal der gøres noget ved. Det er centralt for lærernes ar-

bejdsmiljø og det er centralt for elevernes undervisning. Eleverne skal have velforberedt undervisning, både fagligt svage og 

fagligt stærke elever skal have udbytte af undervisningen. 

I det nuværende administrationsgrundlag er der indskrevet flere gode hensigter og anvisninger på samarbejdets form. Derfor 

har Helsingør Lærerforening kunnet skrive det under. Det gav en retning og god intentioner. Problemet er bare, at det omgås 

nogle steder med en vis lethed og en til lejligheden varieret tilpasning af forhastede opgavefordelinger. Der er ingen konkrete 

aftaler i grundlaget, og så kan de skoleledere, der bruger grundlaget på den gode måde, fortsætte med det.    

 Der er brug for helt konkrete aftaler for lærerne. Der er stor forskel på ”kan” og ”skal”.  Skulle vi skrive under igen, som admi-

nistrationsgrundlaget ligger i øjeblikket, ville vi signalere at lærervilkårene er acceptable. Det er de ikke.  Der er brug for en 

indsats, der virker på den lange bane. Vi har brug for både at fastholde og rekruttere lærere. Skal vi være ambitiøse på elever-

nes vegne og på vort skolevæsen skal de ansattes vilkår til at føre ambitionerne ud i praksis være til stede. Lærernes engage-

ment er en afgørende faktor for elevernes oplevelse og udbytte af at være i skolen. Derfor er lærernes arbejdsmiljø værd at 

satse på. Helsingør Lærerforening vil så absolut gerne se på muligheder for at indgå aftale. Lad os vende alle muligheder og se 

om der ikke gemmer sig nogle gode løsninger. Vi er med den kommunale konstitueringsaftale kommet et skridt i den rigtige 

retning.  

Måske vil juletiden bringe nogle gode tanker med sig.  Alle kender formålet med restitutionen, pausen til at se muligheder og 

lade sig inspirere.  Lad det være mit juleønske for eleverne, Helsingør Kommune og lærerne, at arbejdsvilkårene bliver en del 

forbedret for skoleåret 17/18! Det haster. 

Glædelig jul!  

Formand for Helsingør Lærerforening 

Vera Sandby Hansen 

 



 

God jul…  

 

 

Helsingør Lærerforening 

ønsker alle en glædelig jul 

og et godt nytår! 
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