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Lærerne har for mange opgaver… 

Nyt fra fraktion 4 

Sommerudflugten 2016 kommer til at ligge i august. Gode ideer og forslag 

modtages med glæde på 035@dlf.org  

Af Liselotte Bak, arbejdsmiljø-ansvarlig i HLF 

 

Så er resultaterne af trivselsundersøgelsen landet hos AMR/
TR og skolelederne på skolerne, og forhåbentlig er man alle-
rede nu i gang med at planlægge det videre arbejde med 
handleplanerne og ikke mindst effektueringen af disse.  

Det overordnede billede viser desværre for anden gang i 
træk, at lærerne oplever nogle forhold i deres arbejde, som 
påvirker deres trivsel i negativ retning. Det altovervejende 
problem, der med stor tydelighed afsløres i lærernes besva-
relser af trivselsundersøgelsen er, at de ikke oplever, at der 
er sammenhæng mellem mængden af opgaver og den tid, 
de har fået stillet til rådighed til at løse disse opgaver. Det 
skal der gøres noget ved, ellers risikerer vi, at stadigt flere 
lærere bliver stressede og syge af deres arbejde, og det kan 
ingen være tjent med.  

Trivselsundersøgelsen afslører i denne sammenhæng, at størstedelen af lærerne, som har været sygemeldt in-
den for de seneste 12 måneder, påpeger, at der ligger arbejdsmiljørelaterede forhold til grund for deres syge-
fravær. I spørgerammen om det arbejdsmiljørelaterede sygefravær lyder spørgsmålet om, hvad årsagerne til 
sygefraværet skyldes: ”Arbejdsbelastning/stress eller andre krav til arbejdet”. 

Det må og skal naturligvis være et kæmpe fokuspunkt, når der nu skal handles på resultaterne - der skal med 
andre ord iværksættes handlinger, som virker. Trivselsundersøgelsen er kommunens øjebliksbillede af, om de-
res medarbejdere trives i og med deres arbejde.  Vi ser nu frem til, at det gode og ambitiøse motto ”Trivsel for 
alle” virkelig opleves af alle medarbejderne – således også af lærerne. 

Det overordnede resultat for skolerne kan ses på Helsingør Lærerforenings hjemmeside: http://www.035.dk/
nyheder/2015/oktober/trivselsundersoegelse-2015  



 

Medlem  

På bagkant af løntjekket 

 
Medlemskursus 

2016 

Invitationen til medlemskursus 2016 ud-

kommer først i det nye år via tillidsrepræ-

sentanterne. Men allerede nu kan vi afslø-

re, at vi får besøg af Jurist Helle Hjort 

Bentz, der er ekspert i offentligt ansattes 

ret til at ytre sig, samt Casper Rongsted og 

Rasmus Shiellerup , der fortæller om de 

resultater, ”Verdens bedste danske skole” 

opnår. Vi glæder os til et inspirerende kur-

sus.  

På det netop afholdte løntjek på kredskontoret i Stengade fik en række fremmødte medlemmer gennemgå 
lønsedler og medbragte opgaveoversigter. Men løntjekket gav også anledning andre drøftelser. Et af de 
fremmødte medlemmer gav således frit løb for sin frustration og underen over, at "man kun får 7,4 time pr. 
gang man er på linjefagsuddannelse. Det er det, der er aftalt, siger min leder!", lød det fra medlemmet. En 
frustration vores TR'ere også mødes af på skolerne, og som vi har haft flere henvendelserne om på kredskon-
toret. 

Svaret fra formanden er ganske klart: 

”Næ hov, sådan er det ikke. Der er ikke lavet nogen aftale vedr. linjefagsuddannelsen, såvel som ingen andre 
opgaver er timeaftalt. Al arbejdstid skal registreres og gøres op fra man møder til man går hjem - dette gæl-
der også for tidsregistreringen, de dage man studerer linjefag. Da transporttid, undervisningstid og selvfølge-
lig forberedelse og fx opgaveskrivning er en del af linjefagsstudiet indgår det i arbejdstiden. Forberedelsen til 
studiet indgår altså på lige fod med øvrige arbejdsopgaver og er en del af den drøftelse man, i henhold til 
administrationsgrundlagets bilag 2, må have med sin leder. Især hvis man har for mange opgaver! Og skulle 
nogle af  studierne  være forbundet med øvrige udgifter til fx bøger eller lignende, skal arbejdsgiver naturlig-
vis betale for dem. Sådan foreskriver lov og regler", udtaler Vera Sandby Hansen. 

Hvis man var forhindret i at møde frem til løntjekket er TR altid klar til at lave en aftale om at gennemgå løn-
seddel og opgaveoversigt for medlemmerne.   

 



 

Om DLF 

Valg til hovedstyrelsen 

 

Der skal vælges ny hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening.  

Det er ved at være tid til at tage stilling til, hvem der skal repræsentere dine interesserer og holdninger i 

Danmarks Lærerforening for de næste fire år. Når du stemmer, får du automatisk indflydelse på forenin-

gens politik og daglige ledelse.  Det er hovedstyrelsen, der leder det daglige arbejde efter de rammer, 

kongressen har besluttet. Hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne, og 

er til daglig organiseret i en række forskellige udvalg. 

Afstemningen starter d.19. november og afgøres d. 1. december 2015, hvor afstemningen lukker, og re-

sultatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og på www.folkeskolen.dk.  En liste over kandidaterne 

kan ses på http://www.folkeskolen.dk/571176/her-er-kandidaterne-til-hovedstyrelsesvalget   

 

Husk... VIGTIGE DATOER I 2016 

Medlemskursus 

Fredag d. 4. marts-lørdag d. 5. marts 2016 

Generalforsamling  

Tirsdag d. 15. marts 2016 

Stem dire
kte på fo

reningens 

hjemmeside elle
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www.035.dk 



 

HLF mener…  

 

Af Katja Gottlieb, kredsstyrelsesmedlem 

Aften efter aften sidder vi i tv-blå stuer og følger næsten helt almindelige mennesker, der kæmper om at danse den bedste 

dans, bage den bedste kage eller synge den bedste sang. Hver aften er der en, der bliver sendt hjem. Og hver aften går de 

bedste videre i konkurrencen. Vi hepper på dem, vi holder med og læser interviews med deltagerne, mens vi spændt venter 

på det næste program i rækken.  

Måske er det så fascinerende, fordi vi sidder og ser på almindelige mennesker, der er ualmindeligt dygtige til noget. Og må-

ske er det blandingen af ”erfaring” og ”det friske pust”, der skaber det helt unikke, som disse programmer kan. For det er en 

svær balance at mestre linegangen mellem disse to udgangspunkter.  

Lige om lidt skal jeg stemme til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening. Det er hverken en dansekonkurrence eller 

en sangkonkurrence. Og jeg kan ikke følge kampen på tv. Til gengæld har jeg gennem en årrække fulgt en af kandidaterne, 

Regitze Flannov, og det er Regitze, jeg hepper på. Det er Regitze, der får min stemme.  

Regitze har siddet i hovedstyrelsen sin første valgperiode. Hun er altså erfaren nu. Hun ved, hvad hun laver. Erfaring er no-

get, jeg sætter stor pris på; hvor var jeg, hvis jeg ikke havde haft erfaring at læne mig op ad i mit lærerliv? Og hvor var delta-

gerne i x-faktor uden 100vis af timers træning?  

Samtidig er Regitze stadig ”ny”. Hun er tæt på og til at tale med. Og så brænder hun med al den energi, der skal til. Regitze 

brænder for fællesskabet. For fagbevægelsen. Og for folkeskolen. Men det der måske har den største betydning for, hvor 

jeg sætter mit kryds er, at jeg ved, at jeg sætter mit kryds ved en person, der kæmper lærernes og folkeskolens sag til den 

bitre ende. Det ved alle, der har hørt Regitze tage en diskussion om det, hun tror på.  

Nu er det jo Det er ikke en kagekonkurrence. Det er et hovedstyrelsesvalg. Måske knapt så eksotisk, som fondant og man-
delmasse, men jeg håber, du vil læse mere om Regitzes mærkesager her: http://www.dlf37.dk/nyheder/2015/oktober/valg-
til-hovedstyrelsen eller følge Regitze Flannov på facebook.  
 

Godt valg. 

  

Om fondant, foxtrot og folkeskolen... 

 

 

 

 

Hovedstyrelsesvalget står for døren. 

Helsingør Lærerforening  støtter ho-

vedstyrelsesmedlem Regitze Flannov, 

der genopstiller.  

http://www.dlf37.dk/nyheder/2015/oktober/valg-til-hovedstyrelsen
http://www.dlf37.dk/nyheder/2015/oktober/valg-til-hovedstyrelsen

