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LOKAL  ARBEJDSTIDSAFTALE 

    

Lokal arbejdstidsaftale for Helsingør 

Så kom den endelig, vores lokale arbejdstidsaftale, efter lange og mange forhandlinger mellem Helsingør 

Lærerforening og Centret for Dagtilbud og skoler indgik der aftale mellem parterne i maj. 

Vera Sandby Hansen, formand for HLF, udtrykker i forbindelse med  præsentationen af den nye lokale ar-

bejdstidsaftale: 

`Vi har, i Helsingør Lærerforening, et klart ønske om at aftalen med tiden forbedres, men det her er et skridt 

i den rigtige retning. Nu må tilliden stå sin prøve.'  

Der aftales derfor et årligt maksimalt undervisningstimetal på 795 timer/år pr. fuldtidsansat lærer, svaren-

de til gnsn. 26,5 lektioner pr. uge, og 835 timer/år pr fuldtidsansat børnehaveklasseleder, svarende til 

gnsn. 27,8 lektion pr. uge. Loftet rummer alle undervisningsopgaver omfattet af det udvidet undervisnings-

begreb.   

Præsentation af arbejdstidsaftale 

De seneste uger har HLF's formandsskab ved næstformand Liselotte Bak og formand Vera Sandby Hansen, 

og centerchef Rikke Reiter, besøgt Helsingørs skoler. Hvor de i fællesskab har præsentere den lokale ar-

bejdstidsaftale, som parterne blev enige om i maj.  

Se hele aftalen her: http://www.035.dk/media/12309274/arbejdstidsaftale-2019.pdf  

Løn 

I kølvandet af lokalaftalen, har der været lokale lønforhandlinger. Forhandlingerne har været tillidsfylde og 

har resulteret i lønaftaler begge parter har kunne se sig tilfredse med. 

http://www.035.dk/media/12309274/arbejdstidsaftale-2019.pdf
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TRIVSELSUNDERSØGELSE 

    

Trivselsundersøgelsen 2018 - resultater på skoleområdet 

v/Liselotte Bak, næstformand og arbejdsmiljøansvarlig, HLF 

 

På skoleområdet viser TU18, overordnet set, mange af de samme tendenser, som de forrige trivselsunder-

søgelser viste.  

Der er både positive og negative tendenser at spore 

På positivsiden kan nævnes, at lærerne har større tillid til deres ledere end sidste gang. Det er naturligvis 

godt, da et godt tillidsforhold mellem medarbejder og leder er en væsentlig forudsætning for det gode 

samarbejde, der skal være på arbejdspladsen. 

Kollegerne har stor betydning for vores trivsel på vores arbejdsplads, hvilket også fremgår tydeligt af be-

svarelsen. 

Heldigvis oplever rigtig mange også, at der er arbejdsglæde på deres afdeling. 

På negativsiden fremstår imidlertid stadigvæk de samme områder som ved sidste undersøgelse: 

• For mange opgaver - for lidt tid 

• Arbejdsrelateret sygefravær 

• Indeklima 

• Vold og krænkelser 

Læs mere om emnet i Den årlige arbejdsmiljøberetning i GF-udgaven af HLF-Nyt 

 

Et par linjer fra AMR oplæg på Frederiksdal i januar: af Malene Hansen, AMR på KO 

Pernille Steen Pedersen, CBS: Jeg synes Pernille var en rigtig dygtig formidler, hun havde nogle tydelige 

budskaber, som bl.a. handlede om, at stress også skal opfattes som skam. Skam for ikke at lykkes og slå til i 

sit arbejde. Vi mennesker er forskellige og hun fik tydeliggjort at det derfor også er vigtigt, at vi bliver be-

handlet forskelligt, hvis vi står i en stresset situation. En af hendes pointer var, at på en skole har vi som 

udgangspunkt to slags mennesker, som har forskelige behov i stresset situationer. Nogle har brug for at 

"blive set" og vil gerne tilbydes hjælp, mens andre har behov for selv at spørge om hjælp og kan blive fru-

streret over at blive tilbudt hjælp, hvis de ikke selv har bedt om det. Denne problemstilling var Pernille rig-

tig god til at få synliggjort og tydeliggjort.   

Jørgen Bruun Christensen, DLF: Jørgen var meget tydelig i forhold til, hvor vi som lærere kan have indflydel-

se på vores arbejdsliv, hvis vi ønsker en forandring på vores arbejdsplads. Der er forskellige faktorer, vi som 

lærere ikke har nogen indflydelse på, som økonomi, rammer, politik mv. Disse faktorer mener Jørgen ikke, 

vi skal bruge vores energi på. I stedet for skal vi arbejde med de områder, hvor vi reelt kan have indflydelse 

på vores arbejdsliv, hvis vi ønsker en forandring. 
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INKLUSION 

    

Inklusion 

”Inklusion indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt skal 

undervises sammen med deres kammerater i den almindelige under-

visning med den nødvendige støtte og de nødvendige hjælpemidler”— 

Undervisningsministeriet 2015. 

Igennem en længere periode har Folkeskolen sat fokus på inklusion. Med # inklusion har 
over 100 delt deres historie med os læsere. 

 

”Inklusionen har gjort det farligt at arbejde i folkeskolen. 

En undersøgelse, som fagbladet Folkeskolen har foretaget, viser en direkte sammenhæng 
mellem antallet af inkluderede elever i en klasse og vold mod lærere”. 

Kilde: https://www.folkeskolen.dk/646135/inklusionen-har-gjort-det-farligt-at-arbejde-i-
folkeskolen 

 

Følg debatten på Folkeskolen... 

Fyraftensmøde 29.1 2019 
Oplæg v. Mette Frederiksen  

 

 

 

 

Tirsdag aften i januar havde flere fundet vejen forbi Borupgårdskolen, for at høre 

Mette Frederiksen, Syvstjerneskolen—fortælle hendes syn/bud på formålsstyret un-

dervisning. 

25 % lærere i Helsingør kommune har hørt Mette Frederiksen, ved forskellige arran-

gementer som medlemsmøde, medlemskurser og på skoler. 

 

https://www.folkeskolen.dk/646135/inklusionen-har-gjort-det-farligt-at-arbejde-i-folkeskolenC:/Users/035/Documents/Add-in%20Express
https://www.folkeskolen.dk/646135/inklusionen-har-gjort-det-farligt-at-arbejde-i-folkeskolenC:/Users/035/Documents/Add-in%20Express
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Her er folkeskoleaftalen 
Den 30. januar 2019 blev forligsparterne enige om en ny 
folkeskoleaftale. 

Aftalen betyder: 

 At alle elever fra 0. til 3. klasse fra næste skoleår får 
en skoleuge, der er tre lektioner kortere, end det der 
oprindeligt lå i reformen.  

 Det er op til skolerne selv, om de vil gøre skoleugen 
op til to klokketimer kortere for resten af skolens ele-
ver. 

På alle klassetrin tages tiden som ventet fra den under-
støttende undervisning. 

 Folkeskolen tilføres et trecifret millionbeløb. 

 

 

 

 

 

Læs meget mere om aftalen her: 

 https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folkeskole-aftalen 

& 

 https://www.altinget.dk/artikel/kortere-skoledage-for-de-mindste-
og-penge-til-understoettende-undervisning-her-er-den-nye-
folkeskoleaftale 

FOLKESKOLEAFTALEN  

https://www.folkeskolen.dk/651917/her-er-folkeskole-aftalen
https://www.altinget.dk/artikel/kortere-skoledage-for-de-mindste-og-penge-til-understoettende-undervisning-her-er-den-nye-folkeskoleaftaleC:/Users/035/Documents/Add-in%20Express
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DIN LØN  

Lokal lønaftale – nu også i Helsingør 
v/Merete Svalgaard Knuhtsen, kasserer og lønforhandler, HLF 

En lærerløn er sammensat af en lang række elementer. Langt det meste, som for eksempel grundløn, anci-

ennitetsløn og pension, er fastlagt af overenskomsten. Hertil kommer overenskomstbestemte tillæg, mest 

kendt er nok undervisertillæg. Overenskomsten forhandles som bekendt hvert 2-3 år mellem de centrale 

parter KL og LC, men de færreste elementer forandres hver gang. Der er altså, trods megen uro på over-

enskomstområdet de seneste år, en vis ro og forudsigelighed omkring de centrale løndele. 

Overenskomsten beskriver desuden, at en del af lønnen skal fastlægges lokalt af de lokale parter, altså 

aftales mellem kommune og kreds. Det kan være løn, der honorerer en særlig funktion, eller løn der hono-

rerer efteruddannelse eller andre kompetencer. HLF har i mange år ønsket en lokal lønaftale gældende for 

alle skoler i Helsingør kommune, der beskriver klare, objektive og ensartede kriterier for løn. Det har Hel-

singør kommune ikke ønsket og dermed har kredsen skulle rundt på alle skolerne, hvert år og genforhand-

le alle lokale løndele.   

Det er efter HLF’s klare opfattelse, at der har været flere ulemper end fordele ved den procedure. I flæng 

kan nævnes:  

 Intern lønkonkurrence mellem skolerne 
 lønnen er afhængig af den enkelte skoles aktuelle økonomi 
 den enkelte lærer har svært ved at kontrollere om lønnen er korrekt 
 risiko for større udsving i lønnen fra år til år - elevatorløn 
 tidskrævende proces, der flere gange har betydet at lønnen ikke udmøntes til tiden, da 

forhandlinger har trukket ud 
 større risiko for og flere fejl 
 uigennemskuelig lønpolitik 
  

Derfor var det glædeligt, da Helsingør kommune i august 2018 meddelte, at de ville indgå en kommunal 

lokallønaftale. Efter utallige møder, arbejdsgrupper og langstrakte forhandlinger indgik parterne en aftale 

29.november 2018. Aftalen rummer følgende tre elementer (bemærk – der er tale om årlig beløb er i ’00-

værdi, som derfor skal ganges med reguleringsprocenten, der i skrivende stund er på 1,377253): 

 Klasselærertillæg på 3.600kr. (svarende til 4.958kr i nutidsværdi) 

 Helsingør-tillæg på 4.000kr. (svarende til 5.509 kr. i nutidsværdi) 

 17-06-tillæg på 1.000kr. svarende til 1.377 kr., som afregning for alt arbejde i det tidsrum 

(dette tillæg er dog betinget af vi også indgår en lokalarbejdstidsaftale) 

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at HLF gerne havde set flere elementer i aftalen, men det var ikke 

muligt ved disse forhandlinger. Den resterende lokallønssum skal derfor stadig forhandles på skolerne. Til 

det formål har parterne formuleret en række objektive kriterier. Aftalen er underskrevet, og aftalen imple-

menteres med skoleåret 2019/20. 
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Kontakt i  

sommerferien 

Kredskontoret vil være 

lukket fra 4.juli til 

5.august, men du kan 

stadig få kontakt med 

formand Vera Sandby 

Hansen på tlf. 23 46 42 

11 eller sende os en 

mail på 035@dlf.org 

 

NYE FERIEREGLER 

Nye ferieregler gældende fra 2020 

Nye ferieregler fra 2020 for ansatte i kommuner og regioner: 

https://www.kl.dk/media/19729/nye-ferieregler-2020-print.pdf  

 

Slides om de nye ferieregler fra HLF , Feriekalendere 2019-2023, og an-

det: 

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

https://www.kl.dk/media/19729/nye-ferieregler-2020-print.pdf
https://www.kl.dk/media/19729/nye-ferieregler-2020-print.pdf
http://www.035.dk/loen-vilkaar/ferie
https://www.kl.dk/media/19729/nye-ferieregler-2020-print.pdf
http://www.035.dk/loen-vilkaar/ferie
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SOMMERFERIE  

God sommerferie… 

v/Vera Sandby Hansen, formand, HLF 

Som vanligt har tiden op til ferien været hektisk på kredskontoret. Det ligner sikkert den aktivitet, der er 

på skolerne:  så meget på plads som muligt inden ferien. 

I år er vi så godt som færdige med lønforhandlingerne på skolerne. Det har uden tvivl hjulpet, at vi har 

fået lavet nogle centrale tillæg, og vi har talt meget sammen med vores center, DS, i løbet af året.  

Dette forhandlingsforløb synes også at være en del af ”den nye start” fra overenskomsten, hvor hensigten 

er, at bl.a. samarbejdet mellem ledelse og TR er en del af  baggrundstæppet for at komme videre i arbej-

det med at få lavet en central arbejdstidsaftale. 

I samarbejdet med DS har vi som bekendt været rundt på de fleste skoler her inden ferien og i fællesskab 

fremlagt vores nye lokale arbejdstidsaftale.  Vi er selvfølgelig klar over i HLF, at det er et skridt på vejen, 

og der vil være flere ting, vi stadig kan ønske bliver bedre. Den holdning er selvfølgelig heller ikke ube-

kendt for vores centerchef, men nu landede vi med denne aftale i første omgang- og vi skal selvfølgelig 

være opmærksomme på, hvad evalueringen fortæller.   

UU-Øresund er nedlagt her pr. 1. juli, samarbejdet med Fredensborg Kommune ophører, og vi siger farvel 

til vejledere som nu skal arbejde i Fredensborg. God vind  med de ændrede arbejdsopgaver til såvel vejle-

dere i Fredensborg som Helsingør Kommune.  Vi har i skrivende stund endnu ikke afsluttet lønforhandlin-

gerne for medlemmerne i Helsingør.  Det håber vi også bliver ordnet inden sommerferien. 

… Rigtig god sommerferie… 


