
Mundtlig beretning 

 Marts 2018 

 

1. ” En løsning for alle” 

 

Kredsstyrelsen har med flere medlemsarrangementer og ved vort nylig afholdt medlemskursus  

informeret om baggrunden for konflikten og vore strategier, og vi befinder os i en utrolig anspændt 

situation. Informationskilderne tjekkes jævnligt, og der er hele tiden et øje for om vi har med- eller 

modvind. 

 

2. En meningsmåling fra d. 9 marts viser at der er stor opbakning til de faglige organisationer, de 

offentlige ansatte …  63 % bakker op om vores krav.   Og de faglige organisationer er klar. Vi skal 

have et tæt samarbejde, og vi startede her i Helsingør med at mødes i går, og alleTR’ere fra hele 

landet 

skal samles i Fredericia på torsdag. Vi ruster os, og vi arbejder, så der bliver styr på konflikten. 

Jeg skal i øvrigt i morgen til Kredsformandsmøde, hvor vi får seneste opdateringer fra Anders 

Bondo. 

 

  Men lige nu er  vi til generalforsamling , så lad os kigge på nogle af vore lokale forhold. 

og lad mig starte med at kommentere mulighederne for en” aftale med lærerne.” 

 

3. regnskab  konto 513 

 

Helsingør kommune bruger mange penge på skoleområdet.  90.000 kommenter tallene… 

Men alligevel er skolevæsenet konstant udfordret af underskud. Der er lige vedtaget en ny 

tildelingsmodel, hvor pengene flyttes fra én skole til anden, og tildelingsmodellen er langt hen ad 

vejen uinteressant, hvis tildelinger i udgangspunktet ikke dækker omkostningerne 

Og der er også en forskel i tallene der registreres af KL og så det faktiske tal skolerne får ud /elev… 

der er mange facetter at se på når, der regnes på tal for skolerne… 

 

4. Typetal  Borupgård/Snekkersten, Hellebæk. 

 

 I forberedelsen til en aftale har HLF haft et par møder med økonomiafdelingen, direktør Lars Rich 

og centerchef Rikke Reiter, for bl.a. at få afdækket hvor meget det høje undervisningstillæg koster 

skolerne.—altså hvad er prisen for de uv-timer lærerne har over 750.  Prisen ligger på omkring 150- 

200.000kr for skolerne i udgangspunktet (TR’erne kigger på deres egne skoler p.t.) Men for disse 

midler kan der jo ikke ansættes flere lærere de enkelte skoler, der forestår et større regnskab- og 

måske skal der findes ressourcer på et kommende budget. 

For vi kan ikke tale ” aftale ” uden også at tale økonomi. Det ved vi godt. 

 

 

5. Skematisk oversigt over den omvendte proportionalitet mellem forberedelse og lektioner. 

 



På budgetseminaret i -17 fremførte jeg for det samlede Byråd denne oversigt, som vi efterhånden 

har brugt rigtig mange gange for at italesætte behovet for en ring om noget forberedelsestid.- 

præcis noget af det de har fået i Holbæk. Af de ting HLF også finder vigtigt at få kigget er er bl.a. 

tydeligere og gennemskuelige opgaveoversigter, opgørelserne af årsnormen – vi får nu – på 

landsplan 75 % færre penge i overtidsbetaling end før lov 409. 

vi vil gerne se på rammerne for at være på nedsat tid og nyansatte – blot for at nævne nogle af de 

forbedringer vi kunne ønske os i en lokal aftale. 

Den nye App   til udarbejdelse af opgaveoversigten. 

 

 

 

6. KL´s tal… Helsingør, Holbæk og Odense 

 

Det er jo interessant at skolevæsener, der bruger en del færre penge pr. elev end Helsingør har råd 

til at indgå aftaler med lærerne. Det er et spor vi naturligvis forfølger. 

                

                Men andre forhold end de før nævnte kan også forbedre arbejdsvilkårene  og skabe rammer for en 

bedre fordeling af arbejdstiden. 

 

 

 

7. Digitaliseringen 8 Politikkens artikel, Jesper Balslev. 

Jeg har lidt af en kæphest, som jeg fremfører mange steder i øjeblikket, nemlig at jeg mener vi skal 

have et meget mere kritisk øje for brugen af digitaliseringens utallige muligheder.- og det er ganske 

tilfredsstillende at der i den offentlige debat også bliver mere og mere fokus på det område 

 

     Jeg vil  her samtidig slå fast-  at jeg er ikke imod, IT, Meebok eller andre digitale arbejdsflader, 

men jeg mener vi skal have en drøftelse af brugen af dem. De grundliggende spørgsmål er  ”gavner 

det eleverne  ?”   ”gavner det undervisningen ?” Her bør lærernes professionelle indsigt være en 

medspiller, så man ikke spilder en kostbar tid. 

                 Vi erfarer, at nogle ledere i denne sammenhæng er lidt mere lempeligere i kravene end andre, 

men for lærere kan det stadig være et pres ikke at nå det, man egentlig er pålagt. 

 

og jeg vil vove den påstand at omfanget at de oprindelige  Fælles mål var et barn af en ukritisk 

begejstring for digitaliseringens muligheder- men heldigvis har vi da fået en minister der nu har 

viden på det pædagogiske område, så  ”hatten af” for den lydhørhed, der nu er på det område. 

 

Ministeren har nedsat en rådgivningsgruppe vedr. Fælles mål, og i morgen afsluttes en 

landsdækkende møderække organiseret af ministeriet, skolelederne og Danmarks Lærerforening. 

Formålet med disse møder er at give et bredt funderet input til ministeriet og rådgivningsgruppen 

for Fælles Mål i forhold til hvordan ministeriets vejledning bedst muligt kan understøtte den 

pædagogiske praksis- og endvidere hedder det at  ”møderne skal desuden skabe et bredt ejerskab 



til det lokale arbejde med Fælles Mål og understøtte den professionsfaglige dialog om god 

undervisning på skolerne. ”  

Lad dette et led i at lærerne igen kommer på banen i forhold til det pædagogiske arbejde, og fra 

vores kommune deltager Hellebækskolen, og Tikøb skole, og  vi må arbejde for at drøftelserne 

spredes ud på de andre skoler. 

 

8. Mette Frederiksen, 

 

Mette Frederiksen, lærer, meningsdanneren fra DLF, er med i denne rådgivningsgruppe . 

Mette frederiksen præciserede på glimrende vis , her på vort medlemskursus konsekvenserne ved 

kun at fokusere på mål i undervisningen,  og fortalte i øvrigt at ministeriet nu også har fået øjnene 

op for at nyere undervisningsmaterialet allerede nu ikke tager højde for formålene med 

undervisningen.  Lige præcis den udvikling der har været frygt for. 

 

9. Mette Frederiksens mål /formål 

 

Mette Frederiksen gjorde det klart at selvfølgelig skal vi have mål for undervisningen, men vi må 

bare ikke glemme formålene. Der skal være en balance  

Under Mettes oplæg, sad mange nok at ønskede at alle vore kolleger, ledere,  vore politikere, og 

forældre skulle høre oplægget, - jeg gjorde i hvert fald, og har spurgt om hun var interesseret i at 

komme til Helsingør , når nu gruppen omkring ” hvad skal vi med skolen ? ” planlægger 

arrangementer i foråret, hvor vi netop gerne vil sætte  bl.a. digitaliseringens konsekvenser på 

dagsordenen.  og Mettes svar var, at det lød interessant, og det ville hun gerne.. 

 

10.   Politikkens artikel 20. februar, Jesper Balslev 

                 For hvad gør digitaliseringen ved vore børn, elever og undervisningen ” En falsk fortælling om  

digitaliseringens  store potentiale er ved at ødelægge undervisningen på skoler og gymnasier. 

Det kan være spildte penge og bruge 16 mio. kr på computere, som det skete i vores kommune. Jeg 

skal selvfølgelig ikke stå her og være bagklog, men det jeg tænker ,vi skal lære af en sådan 

beslutning, er, at der er brug for at vi som professionelle bliver inddraget- og det rettidigt , når der 

skal træffes beslutninger, der har konsekvenser for undervisningen- og nødvendigt er det at vi ikke 

bliver betegnet som ” gammeldags”- men tages alvorligt, hvis vi stiller spørgsmål om brugen af 

digitaliseringen… igen det er ikke et enten eller , men hvordan vi skal bruge de digitale muligheder. 

 

11. Formålsparagraffen 

 

For vi har som lærere i folkeskolen en betydelig indflydelse på børnenes videre færden,vi har et 

betydningsfuldt arbejde ( - i øvrigt som alle offentlige ansatte har det) og lærerne må ikke blive 

marionetdukker i en for økonomerne opportunistisk  forsømmelighed.  Lærerne skal bruge den 

professionelle indsigt i samværet med eleverne,     Folkeskolens formålsparagraf lægger  netop op 

til at det er alle facetter i den menneskelige tilværelse der skal tages vare om i folkeskolen. 

Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati., værdier vi sætter stor 

pris på- også selvom de ikke konkret kan måles- de kan ikke måles, men vi mærker, hvis disse 

værdier ikke er til stede. 

 



 Derfor er det nødvendigt, at vi skal have nogle andre vilkår at arbejde under-  

 

En daglig frustration om ikke at slå til, om ikke at kunne kvalificere sit arbejde, er ikke kun 

ødelæggende for den enkelte lærer, men det er jo hele folkeskolens kulturbærende opgave, 

der er tilsidesat i mødet med effektiviseringens  tommelskruer. 

 

Hvad er det for et samfund vi ønsker ?   Det handler OK- 18 0gså om. 

 vi er en faglig organisation, og vil bruge de muligheder vi har , og nu gælder det som hovedtemaer, 

løn og arbejdstid. 

 

At være med i en fagforening er at være med i et fællesskab, og vi ved en faglig kamp har en pris. 

12. hovedaftalen fra 1899   

 

Vi har en konkliktkasse der hjælper os nu, men den skal også være klar til næste gang der kan være 

brug for den.   Og jeg er ikke i tvivl om at de faglige organisationer gennem tiderne har vist deres 

værd.  Der blev fra tidernes morgen kæmpet anstændige vilkår på arbejdspladsen, for at holde 

sulten fra døren, og rettigheder som ferie,  barselsaftaler og A-kasser er heller ikke kommet ud af 

den blå luft.   

 

Allerede nu er der omkring 6000 tillidsrepræsentanter tilmeldt stormødet i Fredericia. De faglige 

organisationer står sammen. Som ansat i den offentlig sektor ønsker vi at løfte de opgaver vi hver 

især har i dagligdagen, men det skal være under betryggende og anstændige vilkår. 

- 

 

 


