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God og velfortjent sommerferie 

Tjek hjemmesiden 

www.035.dk for feriereg-

lerne, hvis du har  behov 

for info om  optjening af 

ferie osv. 

 

HLF ønsker alle en rigtig god sommerferie! 

Mvh Kredsstyrelsen 



 

Løn  

Tjek din lønseddel... Vær opmærksom på, at arbejdstidsbestemte til-

læg bliver udbetalt med næste løn. Det kan fx 

være overtid og lørdage. 

Såfremt du har ønsket at få din 6. ferieuge ud-

betalt er den udbetalt med maj-lønnen.  

HLF har nu afsluttet forhandlinger om lokalløn-

nen med alle skoler Dvs. at der er lønændringer 

pr. 1/8. Som udgangspunkt ændres kvalifikati-

onstillægget dog ikke. Du kan spørge din leder 

om en oversigt over disse.  

Pr. 1/8 bortfalder det lave undervisningstillæg-

get. Det bliver erstattet af et undervisertillæg, 

som alle får. Såfremt man ikke når at udmønte 

det pr. 1/8, vil det blive efterreguleret snarest 

muligt. Det høje undervisningstillæg fortsætter; 

satsen er nu 117,00 kr pr time. HLF holder løn-

tjek i løbet af efteråret 2015. Vi glæder os til at 

se mange medlemmer.  

Medlemsmøde  

I forbindelse med forståelsespapiret afholdt HLF d. 10. juni et medlemsmøde 

Mødet blev afholdt i Mørdrupskolens kantine, og var velbesøgt, og spørgelysten var stor blandt de fremmødte. På 

mødet fremlagde kredsstyrelsen indholdet i forståelsespapiret, og forklarede vejen til resultatet, der som det frem-

går andet sted i HLFnyt, måske nok ikke var det vi som kredsstyrelse havde ønsket os, men var, hvad vi kunne op-

nå nu. Under alle omstændigheder et skridt i den rigtige retning. På mødet blev også de lønmæssige konsekvenser 

af OK15 gennemgået. Se mere på hjemmesiden:  

http://www.dlf.org/media/6169544/loeneksempler-i-ok15.pdf  

  



 

www.skolenindefra.dk 

-Folkeskolen? Den har jo spillet fuldstændig fallit, udbrød damen over for mig på et tidspunkt mellem forretten og hoved-
retten. Lakseriletten havde været fin, og det var da altid noget, at jeg havde fået spist den i fred. Det er altid det samme. 
Man er til en sammenkomst med alt for mange mennesker. Snakken går, og på et eller andet tidpunkt er der en eller anden 
der spørger: Hvad laver du så? Og de ser altid slemt skuffede ud, når jeg svarer. Men, jeg var da færdig med min mad nu, og 
forklarede pænt at jeg var lærer. 

Jeg havde fanget, at hun var noget ret smart. Det var noget, der hed noget på engelsk. Og det lød som noget med penge. Og 
jeg havde hørt, om hendes nye bil, og at hende og kæresten lige havde været på ferie. Det var fint nok. Og det var ikke for 
at ødelægge den gode stemning, at jeg sagde, jeg var lærer. 

-Der foregår jo ikke rigtig noget i skolen. Ta nu mig… Dengang jeg gik i skole, var det sådan noget eksperimenterende hippie
-noget, fortsatte hun, og fyren ved siden af grinede indforstået. 

-Vi rendte bare rundt uden for i et indianertelt og lavede bål hele tiden. Og så skulle vi forestille at lære noget? Hun greb sit 
vinglas, og svingede det rundt på en meget elegant måde, og smilede til mig. 

-Det er jo helt vildt, at jeg har klaret det så godt, som jeg har, fortsatte hun og henviste formentlig til den der nye Fiat Vi-
agra, der stod i min venindes indkørsel ved siden af min noget bedagede Ford Focus. Jeg nikkede… Det er fint nok…  

-Og ta nu mine klassekammerater. De fleste har bare gjort det så godt. Alle har en videregående uddannelse, og de fleste af 
os har topstillinger i det private. Det fatter man jo ikke, med den skolegang… Hun satte læberne til glasset, og fyren ved 
siden af nikkede bekræftende og så spændt på mig. Og det var heller ikke for at ødelægge den gode stemning, men jeg kun-
ne ikke dy mig: 

-Har du overvejet, at det kan være, at I har alle de topstillinger, NETOP fordi I har modtaget en eksperimenterende under-
visning af nogle lærere, der ville noget pædagogisk med jer? Hvem ved, hvad vi skal have til hovedret? Det dufter godt… 

-Perlehøne, fnisede min venindes mand og begyndte at skænke vin, og han reddede således damen fra min skarpe tunge. 
Og om hun nogen sinde vil forstå, det er jeg ikke sikker på. 

Men, hvor er hun heldig, at hun gik i en skole, hvor lærerne havde mulighed for at udvikle den pædagogiske praksis, prøve 
sig frem og lave undervisning, der gav børnene lyst til at lære, gjorde dem nysgerrige og videbegærlige. Hvor er hun heldig, 
at hun gik på en skole, hvor skolelederne og lærerne havde friheden til at indrette skoledagen, så den gav mest mening for 
eleverne. Og hvor er vi heldige, at os, der nu går på arbejde, har gået i en skole, hvor nogen havde mulighed for at ville no-
get med os. Mon de fremtidige generationer, bliver lige så dygtige og videbegærlige som damen fra indianerteltet? 

Kontoret holder lukket i skoleferien 

I akutte situationer kan formanden kontaktes på 23464211  

At ville noget med nogen... 

En fortælling fra www.skolenindefra.dk/Katja Gottlieb 

Læs flere historier på www.skolenindefra.dk og følg i øvrigt HLF via hjemmeside, facebook og på twitter  

http://www.035.dk/nyheder/2015/juni/hlf-paa-de-sociale-medier 



 

HLF mener…  

 

 
Administrationsgrundlag 2015-2016 

I indeværende år har det vist sig, at fast tilstedeværelse ikke gav lærerne bedre muligheder for samarbejde. Hverken lærerne 
imellem eller når det drejede sig om samarbejde med andre faggrupper eller interessenter. Forberedelsen svandt ind til en 
rest i forhold til de øvrige opgaver. Den fastlagte forberedelsestid kunne helt forsvinde, hvis der skulle foregå noget andet i 
det planlagte tidsrum. Blandt andet de 35 timers tilstedeværelse var med til, at fleksibiliteten i arbejdstidstilrettelæggelsen 
forsvandt. Dette krav er væk nu, men det betyder altså hverken færre opgaver eller sikring af tid til bestemte opgaver.  

Fleksibilitet 

Al arbejdstiden skal som udgangspunkt stadig foregå på skolen, og lærerne skal registrere deres arbejdstid. Dette vil skolerne 
stille et redskab til rådighed for. Fra næste skoleår kan den enkelte flytte sin fleksible arbejdstid, så den kan lægges, hvor der 
er behov for det inden for tidsrummet 7-17. Hvor meget fleksibilitet den enkelte reelt vil få, kan først ses, når skemaet er lagt, 
og der vil være individuelle forskelle. Der er lavet 4 eksempler i supplements bilag.  

Opgaveoversigten 

Der skal nu mere fokus på opgaveoversigten og på en reel dialog af denne.  I supplementets bilag 2 (Dialogværktøjet om op-
gaveoversigten) er beskrevet hvilke emner, der er relevante at drøfte og tage hensyn til i arbejdsfordelingen, herunder fag-
fordelingen. Lederen har ansvaret for, at der er sammenhæng mellem mængden af opgaverne og tiden til at løse dem.  Men 
der er gensidigt ansvar for at indlede en opfølgende dialog om opgaveoversigten, ifald lærer eller leder finder behov for det. 
Det er aftalt, at der skal udarbejdes funktionsbeskrivelser for visse. Dette skal foregå, i samarbejde med tillidsrepræsentan-
ten. 

 Antal og placering af arbejdsdage 

Antallet af arbejdsdage er som udgangspunkt fastsat til 210.  Dog med følgende tilføjelse: 

Ønsker den enkelte skoles ledelse at placere yderligere arbejdsdage, skal dette ske i dialog med TR på den eller de berørte 
afdelinger. Placeringen af de ekstra arbejdsdage bør ske i forbindelse med skoleårets planlægning, så medarbejderne i så god 
tid som muligt er orienteret om det. Der opfordres til, at omfanget ikke overstiger 2 dage og at disse ikke placeres på 0-dage. 
Dette vil påvirke den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i nedadgående retning, og kan dermed påvirke fleksibiliteten i det 
daglige. 

Det skal også være muligt for lærerne at arbejde på en 0-dag, hvis man kunne have behov for det. Dette skal aftales med le-
deren og læreren skal også her registrere arbejdstiden. 6.ferieuge skal afvikles ifølge overenskomsten og ferieloven. En ferie-
dag tæller 7,4 time. 

Opfølgning 

Der er ingen tvivl om, at vi i Helsingør Lærerforening gerne havde set en aftale med udgangspunkt i nogle puljer, idet vi me-
ner det er der, lærerne kan opnå den fleksibilitet, der er behov for. Det kunne vi ikke blive enige med centeret om denne 
gang, men vi er enige om at fortsætte dialogen og blandt andet skal vi følge op på dette aftalte supplement i løbet af skole-
året. 

På vegne af Kredsstyrelsen 

Vera Sandby Hansen 

Formand 

HLF og Helsingør kommune har i fælleskab udarbejdet et supplement til L409 

for skoleåret 2015-2016, med afsæt i OK15 og Byrådets beslutning á 

16.december 2015. De drøftelser vi har haft med skoleledere og centerchefen 

har resulteret i et ændret administrationsgrundlag for Lov 409. 


