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Helsingør Lærerforening 
 

          HLF nyt julenummer 2019 

HLF              49202977                   035@dlf.org                     www. 035.dk             Helsingør Lærerforening, kreds 035 

 Mandag den 16. december 2019 kl. 13.55, blev den længe ventede kommis-
sionsrapport offentliggjort. HLF har plukket lidt ud, ganske kort her. 
 
Den kommissionsrapport er ikke vores nye arbejdstidsaftale, men hvad parterne anvender 
som grundlag til periodeforhandlingerne, som går i gang til marts 

Foreningens 3 hovedbudskaber 
 
Fælles ansvar for folkeskolen 
Analyserne i Lærerkommissionens rapport giver parterne et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der 

kendetegner lærernes arbejdssituation. Kommissionen pointerer betydningen af, at parterne tager et fæl-

les ansvar for lærernes arbejdssituation. 

Kvalificeret undervisning kræver forberedelse 

Kommissionen har særligt fokus på udfordringerne i forhold til at få mulighed for at forberede en kvalifice-

ret undervisning og understreger, at det ikke skal være lærerens egen opgave at skaffe tid, når alle andre 

opgaver er løst. 

Samarbejde på alle niveauer 

Lærerkommissionen konstaterer, at et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde på alle niveauer har afgøren-

de betydning for, hvordan læreren oplever sin daglige arbejdssituation. Kommissionen anbefaler derfor 

parterne at nytænke forhandlingerne om arbejdstid, så et styrket samarbejde kommer i fokus. Kommissio-

nen betegner dette: Samarbejdssporet. 

Kommissionen peger på fem centrale udfordringer, der skal adresseres i forhandlingerne.  

De 5 udfordringer der skal adresseres i forhandlingerne om arbejdstid  

1.Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og 

faglig udvikling 

2.En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

3.En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

4.Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde 

på skolen 

5.Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov 
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Lønstigninger 

HLF  gør opmærksom på, at der i begyndelsen af det nye år er 2 lønstigninger på vej. 

Lønstigninger pr. 1. januar og 1. april 2020 i kommuner og regioner 

1. januar 2020 stiger de kommunale lønsatser med 1,6 %. 

For en lærer med gennemsnitsløn svarer det til en stigning på ca. 588 kr. pr. måned ekskl. pension. 

1. april 2020 stiger de kommunale lønsatser yderligere 0,4 %. 

Det svarer til ca. 149 kr. pr. måned ekskl. pension for en lærer med gennemsnitsløn. 

Nyuddannet lærer fra 2018 og 2019? 

Husk at ansøge om feriedagpenge 

 den  27.12, 30.12 og 31.12 2019  

 https://laka.dk/min/blanketter/  

Helsingør Lærerforening ønsker alle en rigtig  

glædelig jul &  et godt nytår 

Periodeforhandlingen og det videre forløb 

December:   Lærerkommissionens rapport og TR-stormøde 

Januar:  Organisationens forberedelse af den ekstraordinære kongres 

5. februar:  Ekstraordinær kongres i København 

Marts:  Periodeforhandlingen begynder 

Maj:   Ved resultat: Urafstemning 

Helsingør Lærerforening mener, det er positivt, at kommissionsrapporten påpeger flere velkendte proble-

matikker, som kommer til at danne grundlag for de kommende periodeforhandlinger. Desuden har Jacob 

Bundsgaard, formanden for KL udtalt, at Lov 409 dur ikke til at sætte rammen for det samarbejde, vi skal 

have fremadrettet og har sagt, at vi skal have lavet en aftale. 
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