
Generalforsamling i Helsingør Lærerforening Kreds 35 
Tirsdag d. 12. marts 2013 

Referat 
1. Valg af dirigent: 
 
Dirigent: Andreas Bang 
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dermed 
beslutningsdygtig. 
 
2. Valg af referent: Brigitte Clausen, Hellebækskolen 
 
3. Formandens mundtlige beretning. Herunder behandles OK13 og lokale tiltag 
Formandens mundtlige beretning er vedhæftet. Se bilag 1 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
3 Resolutionsforslag: 
 
Vision med substans!   Udtalelsen foreslås sendt til byråd og skolebestyrelser. 
Se bilag på hjemmesiden. 
 
Kredsstyrelsen fik overrakt et forslag fra Marketta (Smakkevej) pålydende:  
’Vi vil opfordre byrådet til at påtage sig deres del af ansvaret for KL’s manglende 
forhandlingsvilje i de igangværende overenskomstforhandlinger, så 
forhandlingerne kan understøtte det gode samarbejde vi har med kommunen.’ 
 
Marketta (Smakkevej) I forbindelse med inklusion bør der være en grænse for, 
hvor mange inklusionselever, der kan være i en klasse i forhold til ikke 
inklusionselever. 
 
Kredsstyrelsen opfordrer til at personalegrupperne markerer sig overfor 
byrådet og i offentligheden. Det er nu, slaget skal stå.  
 
Vibeke (Borupgård): Det er vigtigt, at vi udtaler os om, at antallet af 
inklusionselever påvirker klasserne og læringen i klasserne. Det er vigtigt at vi 
er på fra starten. Det er dokumenteret i forskningen.  
 
Susanne Risom (Hellebækskolen): Da alle børn skal inkluderes, kan vi ikke sætte 
loft på antallet. Målet er at de fleste børn skal inkluderes.  
 



Katrine fra forsamlingen: Vi skal passe på med at diskutere tal. Det er vigtigere, 
at vi får den hjælp og støtte, som vi har brug for. 
 
Katja (Byskolen) Når vi taler om inklusion, taler vi om alle børn. Derfor kan vi 
ikke bruge den formulering. 
 
Andreas Bang læste det nye forslag højt for forsamlingen, med de ændringer 
som kredsstyrelsen besluttede. Resolutionen blev vedtaget. 
 
Sammen gør vi en god skole bedre. Sendes til regering og KL. Se bilag på 
hjemmesiden. 
 
Forslag fra forsamling: Sproglig ændring fra nutid – datid 
Forslag fra forsamling: Ordet ’slesk’ bliver erstattet af ’utroværdigt’ eller ’tom 
tale’ 
Pia (Marienlyst) De 3 afsnit, der omhandler statsministerens nytårstale, bør stå 
samlet, fordi det refererer til statsministerens tale. 
Forslag fra forsamling: Vær mere præcis ved at kursivere citaterne. 
 
Birgitte (Tibberup): De’ kommende forhandlinger’ ændres til ’ de igangværende 
forhandlinger’. 
Anne-Lise (Marienlyst): Vedr. max antal elever på 24 skal nævnes, at det gælder 
i 0. klasserne. 
 
Andreas Bang læste det nye forslag højt for forsamlingen, med de ændringer 
som kredsstyrelsen besluttede. Resolutionen blev vedtaget. 
 
Kvalitet i lærernes efteruddannelse.  Udtalelsen foreslås sendt til Børne- og 
Ungeudvalget og Center DS, Helsingør Kommune. Se bilag på hjemmesiden. 
 
Forslag at ordet ’kurser’ udgår og erstattes af ’efter- og videreuddannelse’, 
undtagen i 1. blok. 
 
Vera: Essensen i brevet er, at vi ikke ønsker fælleskurser, men ønsker at kunne 
komme på de kurser, som vi selv synes, vi har brug for. Vi vil gerne med på råd 
mht. kurser. 
 
Andreas Bang læste det nye forslag højt for forsamlingen, med de ændringer 
som kredsstyrelsen besluttede. Resolutionen blev vedtaget. 
 



 
4. HLF’s lønpolitik 
Kredsstyrelsen fremlægger HLF’s lønpolitik og indstiller at lønpolitikken for 
kommende forhandlinger vedtages på generalforsamlingen. (Se bilag på 
hjemmesiden under beretningen) 
Forslaget blev vedtaget 
 
5. Regnskab 
Kassereren Merete Knudsen redegjorde for regnskabet 2012 
Regnskabet ligger på hjemmesiden. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt, og kredsstyrelsen får decharges. 
 
6. Budget og fastsættelse af lokalt kontingent for kommende kalenderår. 
 
Kasserer Merete Knuhtsen redegjorde for budgettet 2013.  
Kassereren foreslår ingen kontingentforøgelse.  
Budgettet ligger på hjemmesiden. 
Forslaget og budgettet er godkendt. 
 
7. Vedtægtsændringer 
 
Mette Sigfusson fremlade vedtægtsændringerne 
Indstilling til ændring af §14: vedr. brugen af Særlig Fond. (Se bilag på 
hjemmesiden) 
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
 
8. Eventuelt 
Helle Notander, lærer Snek. Afdeling Egevænget havde skrevet en sang 
omhandlende en kommunelærerindes arbejdsdag.  
 Efter applaus for sangen takkede Vera for det store fremmøde, og mindede om 
at vi mødes ved Christiansborg d. 20. marts. 
 
Andreas Bang afsluttede generalforsamlingen kl. 21.30 med tak for god ro og 
orden. 
 
 
 
 

 

 

Dirigent Andreas Bang    Referent Brigitte Clausen 



 

Bilag 1 –Mundtlig beretning 2013 ved formanden Vera Sandby Hansen 

 

 

Sidste år startede jeg min beretning med at tænke store tanker. Det handlede om 

visionen for Helsingør Kommune.  I aften vil jeg starte i det små: Et ultrakort læserbrev 

bragt i Helsingør Dagblad d. 8 marts i år: 

 

 Folkeskole i verdensklasse: 

   

Vi ville være godt på vej mod en folkeskole i verdensklasse, hvis vi fra i dag begyndte at 

behandle vore lærere med respekt. Hvis vi anerkendte deres faglige og pædagogiske 

dygtighed. Hvis vi lyttede til hvad de har at sige om skole og undervisning. 

Så lidt skal der til en god begyndelse. / Birgitte Jørkøv.  

 

Som I ved er den skriftlige beretning bagudrettet og den mundtlige fremadrettet. Men 

overenskomstsituationen lægger i den grad en dæmper på det visionære og 

fremadrettede perspektiv for lærerarbejdet i øjeblikket.   Skal vi have en 37 timers 

arbejdsuge med fast mødetid på skolen, ja det har vi næsten i forvejen- og skulle det 

blive resultatet af OK skal vi såmænd nok finde ud af det!  Det vi bare ikke kan finde ud 

af, det er, at skulle leve med dårligere vilkår for undervisning, og ikke kende de 

rammer, vi skal arbejde under! 

 

Vi ved, det er helt afgørende, at der er orden i sagerne. At møde velforberedt op til 

undervisningen er forudsætningen for den kvalitet både ministerium og KL i øvrigt 

konstant efterlyser, undtagen ved overenskomstbordet. 

 

 God undervisning kommer altså ikke af sig selv! 

 

I historisk perspektiv var vores mest ufleksible arbejdstid nogensinde, 

arbejdstidsaftalen fra 93, UFØ-aftalen med til at stoppe en sund pædagogisk udvikling 

for folkeskolen.  Efterfølgende skulle der tages det ene store initiativ (f.eks. F-2000) 

efter det andet for at få sat gang i udviklingen igen.  Der gik 15 år, inden lærerne igen 

fik muligheden for at lade kreativitet og egne nye initiativer få vej ind i 

undervisningen.   Med arbejdstidsaftalen A-08, blev der mulighed for at samarbejde på 

tværs og lærerne fik muligheden for selv at disponere opgaverne. Helt lokalt kan vi 

ærgre os over at A08 ikke blev ordentlig implementeret, men det store og hele er 

grundsubstansen i A08. 

  Det er tillid, dialog og samarbejde. Aftalen muliggør en enkel, fleksibel og 

ubureaukratisk planlægning på skolerne.. det skrev Michael Ziegler under på 3. august 

2011 !  



 Vi har som lærere allerede en stor udfordring i at passe på og os selv. Vi kan blive ved 

med at gøre tingene bedre og se undervisningen fra nye vinkler. Vi kender det fra 

teamsamarbejdet.  Her sidder vi og udvikler et undervisningsforløb og gejler hinanden 

op, men det er først, når vi så går hver til sit, at forberedelsen rigtig starter.   OG vi står 

som hovedregel alene i undervisningssituationen. Derfor ved vi også, at der skal være 

tjek på sagerne!  

 

Og selvfølgelig skal I også høre det fra talerstolen i aften. 

 

Eleverne lærer ikke mere blot fordi de er sammen med en lærer, de lærer mere når de 

modtager en kvalificeret undervisning.   Og det er så her filmen totalt knækker i forhold 

til Overenskomstforhandlingerne… Hvorfor vil KL ikke have kvalitet i 

undervisningen? 

 

Skulle det mon være sådan fat, at såvel regering som KL tror, at lærerne nok knokler 

videre, når overenskomststormen har lagt sig.. de kan jo ikke lade være de lærere, men 

efterhånden er det gået op for os at vi kun har eet liv!   

Vi skal selvfølgelig have nogle afgrænsninger i en arbejdstidsaftale, så vi kender 

spillereglerne i forhold arbejds – og privatliv.  Vi har allerede erfaringer med det 

grænseløse arbejdsliv sådan som vi arbejder i dag, men under nogle kendte rammer.  

Grunden til vi i dag har alverdens tidsbestemte tillæg og alle mulige regler er jo netop, 

fordi der har været behov for at have dem!  De er jo opstået fordi ledere ikke har kunnet 

nære sig for at presse citronen til det yderste! 

 

 

I lørdags , i formiddagsradioavisen blev Stefan Herman, der støtter KL i deres krav om 

den totalt lederstyrede arbejdstid, udstillet i radioavisen. Han har som leder for 

Metropol fået to påbud fra arbejdstilsynet, fordi der på hans arbejdsplads ikke er 

sammenhæng mellem den tildelte tid og opgave.   

Vi kan ikke vise KL tillid til deres ledelsesbillede! – og man burde jo spørge vore 

ledere, vores i øvrigt noget tavse ledere, om de egentlig selv kan det?  For hvem bliver 

det nemlig, der skal presse citronen? Situationen giver mig associationer til et 

middelalderligt samfund, hvor ridefogeden havde sin helt særlige rolle!  

  

Og hvor er det billigt at vores statsminister i sin nytårstale skal omtale ” de dygtige 

lærere”. 

Vi skulle være sammen med børnene: Underforstået undervise mere! Samtidig blev vi 

endnu engang mistænkeliggjort med hensyn til vores arbejdstid… for det kan I jo 

sagtens. 

Allerede på dette tidspunkt var vi desværre klar over at regeringen havde lagt vejen for 

overenskomstforhandlingerne.    



Hvordan resultatet vil ende, ja hvad ved vi nu… så vil den virkelige arbejdskamp 

komme efterfølgende.   Regeringen og KL kan vinde med ” støvlernes tramp”, men vi 

er klar til at tage kampen på den lange bane. Når KL siger de ikke har noget imod 

lærerne.. det er lærerforeningen, så glemmer de vist, at vi har en lærerforening der 

arbejder for medlemmerne, og vi har er én forening,   vi står sammen, og det er virkelig 

nu det gælder.   

Som der står i vores sang ” vil du tage en strid for at menneskets værdighed stadig kan 

præge vor tid ” Ja, det vil vi! 

 

 

Aktiviteter: 

 

Lad mig gå tilbage til de små ting… Alle bidrag i den faglige kamp tæller. Hvert enkelt 

indlæg i debatten er med til at præge dagsordenen.  En snak med naboen, i familien, 

læserbreve og hvad ved jeg… vi er ca. 55.000, der er varslet lockoutet.. kunne vi tillade 

os at gange det op med samlevere og ægtefælder og børn er der måske 110 tusinde til at 

forsvare os. Og for slet ikke at tale om støtten fra de andre faglige organisationer. 

 

Vi har løbende været til formandsmøder, og formand + næstformand  havde en 

ekstraordinær kongres, og I kender de landsdækkende faglige klubmøder. Derud over 

har foreningen sendt baggrundsmateriale og tal materiale til at vi som kreds kan gå i 

avisen med, hvor vi i hvert fald trak overskriften i uge 7 vedrørende nedskæringerne i 

antallet af stillinger. 

 

 

Hovedforeningen afholdt i weekend 18.-19. januar kurset ”Handling skaber 

forvandling”, hvor 3 lærere her fra Helsingør og 2 fra kredsstyrelsen deltog i Hillerød. 

Lignende kurser blev holdt andre steder i landet, og formålet var at få ideer til 

aktiviteter,- og det er utroligt hvad der egentlig kom på bordet på disse kurser.  

Brugen af Facebook, postkort, flasmob.   

 

Vi samarbejder i regionen, Foreningen af Kredse i Nordsjælland, hvor vi netop har fået 

trykt 160.000 postkort til husstandsomdeling senere i marts.  Det skal I nok høre mere 

om! 

 

Vi delte flyers ud d. 28. februar, var med i Odense d. 5 marts, og fulgte så op med 

flashmob i lørdags, hvor vi mødtes – en 20 stykker og sang OMArapeti,  en 

Newzealandsk børnesang. 

Der er nogle der gentager dette arrangement i Espergærdecenteret næste lørdag… 

skulle vi ikke få Ålsgårdecenteret med? 



Det er længe siden, vi har stået i en så alvorlig situation, hvor det er nødvendigt at gå på 

gaden. Jeg har hørt flere holde sig lidt tilbage, og om at det er lidt ubehageligt at gå til 

folk og argumentere, men også efterfølgende, at det har været en god følelse ” at gøre 

noget”. I lørdags var der en der udtalte,, jeg fik da delt mine flyers ud,  det er jeg da vist 

god til.. og ja det er vi lærere !  Bare kom i gang, Dorte Lange, vores næstformand 

sagde på mødet i Odense, Mon KL er klar over hvad det er de slipper løs? Tak for et 

flot forsvar for lærerne i tv-programmet med Clements d. 7. marts, Charlotte gjorde det 

fremragende!  

 

  

Det næste der sker nu er demonstrationen d. 20 i KBH. kl. 17. Allerede nu ved vi at 

Espergærdefolkene skal have pædagogisk arrangement den dag, men så er vi stadig 

400 der kan tage til København!   

Er I nogle, der har gode ideer til facebook,  optræden i byen, flashmop så kom blot i 

gang !  

I morgen samles TR-erne igen for bl.a. igen at drøfte aktiviteter, og organisering heraf 

. 

Jeg ser øvrigt gerne nogle melde sig til at lave et nyt banner med vores ” Helsingør 

Lærerforening” Det er blevet lidt gult i kanten…. Er der nogen her i aften,, der har 

evner ud i syningens kunst, så meld gerne tilbage  Kredsen skal nok lægge både 

materialer, og lokale  til. 

 

Vi kæmper for et ordentligt arbejdsliv, vi kæmper for folkeskolen. To forbundne kar. 

Det er helt utroligt positivt man på kommunalt plan har besluttet at klassestørrelsen 

fremover kun skal være 24- og lad os så håbe det varer ud over dette valgår. Men der er 

selvfølgelig også ros, fordi vi har haft det vejledende timetal. 

 

 Til gengæld mærker vi besparelser med de færre lærere, der er få delehold, store 

sproghold, få ekskursioner og I ved selv hvordan det er!  

Det vi hører, der optager lærerne i øjeblikket er selvfølgelig hvordan opgaven med at 

inkludere flere elever i klasserne skal kunne efterleves – og eleverne skal have den 

undervisning de har krav på—og på en måde så lærerne overlever. 

Foreløbig er oplægget til den kommunale inklusion strategi til kommentering. Vi fik en 

grundig introduktion på værftet i sidste uge.   Lad os starte i aften med at vedtage denne 

resolution… inklusion… og sende den til byråds- og skolebestyrelserne. 

 

 

Den helt afgørende faktor omkring inklusion er tryghed, tryghed for forældre elever, 

men bestemt også for os. Vi skal have tillid til at vi får den nødvendige hjælp til at klare 

opgaven. Min erfaring er at lærerne kan klare en -lad os kalde det en udfordrende elev- 

forholdsvis lang tid, men desværre også med det resultat at på et tidspunkt bryder 



verdenen sammen for læreren, Og så er det altså ikke kun arbejdspladsen, der får en 

sygemeldt medarbejdere. Det er også familien, der bliver sat på prøve, man frygter for 

økonomien og fyring, når det går rigtig galt.  Det er ikke der vi skal havne, det er 

ikke vejen frem.  
 

Jeg kan frygte vi langsomt vænner os til dårligere og dårligere arbejdsvilkår. I kender 

måske som et billede på det, historien om frøen der langsomt vænnes til at vandet i 

gryden bliver varmere, hvorimod smider du en ny frø i vil den væk hurtigst muligt. 

 

Vi oplever allerede nu at lederne er presset på økonomien, og får KL magt som de har 

agt, så vil lærerne skulle betale med sjæl og familieliv. Hvem vil arbejde under de 

forhold, og på den lange bane bliver det folkeskolen, der taber. 

 

 

 Vi skal have klare og kendte realistiske rammer at arbejde under!  

 

 

 

Vera Sandby Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


