
Helsingør Lærerforening 
 

Nyhedsbrev 7/ december 2016  

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

Skolen i det 21. århundrede  

Tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer fra Helsingør Lærerforening deltog d. 3. og 4. no-

vember i ”Store Kursus”, der er en del af den obligatoriske efteruddannelse for foreningens tillidsre-

præsentanter.  

 

Omdrejningspunkt for årets kursus var ”Skolen i det 21. århundrede”. I et forsøg på at kaste lys over 

dette emne fik vi besøg af skoleforsker Alexander von Oettingen, der gav sit bud på, hvilken skole, vi har 

brug for i fremtiden. Han blev efterfulgt af skolehistoriker Ning de Coninck-Smith, der gav kursisterne 

indblik i skolens historie og udvikling og på den baggrund gav hun et bud på, hvor vi er på vej hen. Efter-

følgende deltog kursisterne i paneldebatten ”Hvorfor holder vi skole?” . I panelet deltog ud over Anders 

Bondo, Mette Witt Hagensen, landsformand for Skole og Forældre, Jacob Mark, MF valgt for SF, Jens 

Henrik Thulesen Dahl, MF valgt for DF og Christine Antorini, MF valgt for Socialdemokratiet. Debatten 

blev styret af Jacob Fuglsang fra Politiken, og det blev en interessant debat på mange måder; mange 

havde i hvert fald noget på hjerte, og sørgede også for at få det afleveret. Kredsstyrelsesmedlem Mette 

Sigfusson giver andet sted i HLFNyt en beskrivelse af arrangementet.   

Dag to bød på workshops for de tillidsvalgte; bisidderrollen, høringssvar, strategisk brug af sociale medi-

er og budgetter var noget af det, der var på tapetet. Og så var der mulighed for at fordybe sig i digitale 

læringsplatforme. Vores kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen deltog i denne workshop. Læs hendes be-

retning om læringsplatforme på næste side. 



 

Læringsplatforme  

 Læringsplatforme - Hvad nu? 

 

Folkeskolen er i en digital omstillingsproces, hvor der i stigende grad bruges digitale løsninger. Fra skoleåret 
2016/17 skal alle folkeskoler være i gang med at implementere læringsplatforme, som er én samlet portal, hvor 
skolerne fx kan samle information om fx Fælles Mål, elevplaner, test- og prøveresultater, og lærerne kan dele digi-
tale læremidler.  
 
Det er resultatet af en aftale mellem regeringen og KL fra 2014.   Evalueringsinstituttet EVA har lavet en opsamling af 
skolernes første erfaringer med at implementere de digitale læringsplatforme. Nogle skoler har nemlig allerede an-
skaffet sig læringsplatforme, og det er deres erfaringer, som danner grundlag for en analyse af, hvad der kendeteg-
ner en vellykket implementeringsproces. HLF har set på rapporten.  

Ni trin til en god proces 

VALGET AF PLATFORM 

1.    Inddrag perspektiver fra medarbejdere i valget 
Hvis valget af lærings-platformen træffes sammen med repræsentanter for skoleledelserne og det pædagogiske per-
sonale, kan det få stor betydning for, om den rette løsning vælges, og for hvor godt den digitale læringsplatform 
modtages. Strategierne i de kommuner, der indgår i erfaringsopsamlingen, har været forskellige. De kommuner, som 
har satset på udbredt brugerinddragelse i valget af læringsplatformen, oplever en høj grad af tillid til valget og stor 
opbakning til arbejdet med læringsplatformen. 

 2.    Vælg en brugervenlig læringsplatform, der er kompatibel med andre digitale systemer 
Den digitale læringsplatform skal så vidt muligt være kompatibel med andre digitale læremiddelsystemer og andre 
digitale ressourcer og arbejdsredskaber. Derved undgår det pædagogiske personale at arbejde med flere forskellige 
digitale systemer, ligesom eleverne oplever færre skift mellem digitale platforme i undervisningen. For mange bruge-
re er det desuden vigtigt, at brugerfladen er enkel med en intuitiv og ikonbaseret grafik med minimal brug af tekst. 

 3.    Vær åben og tydelig i kommunikationen, hvis I skifter læringsplatform 
Det kan ske, at kommunen ønsker at udskifte den digitale læringsplatform. Nogle kommuner indgår korte aftaler 
med udbydere for at prøve systemet af, andre ombestemmer sig, og endelig er aftalerne som udgangspunkt midler-
tidige og skal genforhandles. Åbenhed om skiftet over for det pædagogiske personale kan forebygge frustrationer, da 
mange medarbejdere vil føle mindre modstand mod et nyt system, hvis de er grundigt informerede om årsagerne til 
udskiftningen. Skolernes strategier til at hånd-tere dette har været forskellige. De, der har prioriteret åbenhed og 
formidlet argumenterne for overvejelserne, oplever en høj grad af opbakning til den valgte løsning.  

IMPLEMENTERING AF PLATFORM 
 4.    Hold fokus på, at læringsplatformen skal understøtte arbejdet med elevernes læring 

Formålet med læringsplatformen er at understøtte arbejdet med at skabe god undervisning for alle elever. I imple-
men-teringen af læringsplatformene har for-valtningerne og skoleledelserne et vigtigt ansvar for at sikre fokus på, 
hvordan læringsplatformen kan bidrage til læreres og pædagogers arbejde med at skabe god undervisning. På skoler-
ne er der gode erfaringer med at stille balancerede krav til medarbejdere. Samtidig er det vigtigt, at opgaven med at 
lægge planer for og fastlægge tidsfrister for implementeringen og at sikre tekniske brugerfærdigheder ikke fjerner 
fokus fra selve idéerne om den læring, som redskabet skal understøtte, og fra arbejdet med at følge op på det pæda-
gogiske personales erfaringer med dette. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo2bCEoMvQAhXGO5oKHd0LApgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartkid.com%2Fruler-school-border-cliparts%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNFs1Pu0PQ29GeCvBZouuNbntjGs3


 

Læringsplatforme  

5.    Brug stærke og motiverede didaktikere som superbrugere 
På mange skoler uddannes nogle lærere til superbrugere, som skal hjælpe med at implementere læringsplatformen og 
støtte deres kolleger. Her viser erfaringen fra flere skoler, at det er en styrke, når disse medarbejdere er rekrutteret på 
et velovervejet grundlag. Bl.a. er der gode erfaringer med at bruge dygtige didaktikere, som er motiverede for opga-
ven. Erfaringer peger på, at superbrugeren kan komme til at spille en vigtig rolle i forbindelse med didaktisk vejledning 
og som ambassadør for det nye system frem for kun at være teknisk support. Det er samtidig vigtigt, at der på skolen 
skabes en organisering af superbrugerens arbejde, så funktionen anvendes bredt og ikke kun bliver for de få. 

6.    Rammesæt kurser, og prioritér ledelsesdeltagelse 
På de fleste skoler afholdes kurser og workshops for det pædagogiske personale, hvor medarbejderne lærer at be-
nytte læringsplatformen. Flere skoler har gode erfaringer med at prioritere ledelsesdeltagelse i kurserne, så ledelsen 
har gode forudsæt-ninger for at tale med medarbejderne om, hvordan læringsplatformene kan styrke det pædagogi-
ske personales ar-bejde med at skabe læring for eleverne. Desuden er der gode erfaringer med at koble kursernes 
øvelser til lærernes forberedelse af deres egen undervisning, så kurserne har et konkret og anvendelsesorienteret 
perspektiv. I relation til kurserne er der desuden gode erfaringer med at sikre en grundig formidling om helheden 
iBrugerportalsinitiativet, så alle medarbejdere fra starten får en forståelse af baggrunden for de digitale forandringer. 

  

ANVENDELSE AF PLATFORM 

 7.    Skab gode teamstrukturer 
Når lærere og pædagoger skal anvende læringsplatformen, kan et velfungerende teamsamarbejde styrke udbyttet. 
Erfaringer fra skoler med en veludviklet teamkultur peger på, at en læringsplatform er velegnet til at lette arbejdsde-
lingen i forbindelse med tilrettelæg-gelse af undervisningen. Desuden oplever lærere og pædagoger, at læringsplatfor-
men passer godt til en praksis, hvor man diskuterer og sparrer i teams om mål for elevernes læring. Lærere, som i høj 
grad forbereder undervisningen alene, kan omvendt risikere at opleve at få en større mængde arbejde, ligesom de vil 
kunne opleve, at det tager længere tid at lære at anvende læringsplatformen. 

8.    Skab plads til at lege og eksperimentere 
Det er vigtigt at give plads til, at den enkelte lærer og pædagog kan finde sig til rette med redskabet, gøre det til sit 
eget og integrere det meningsfuldt i sit arbejde med elevernes læring. Erfaringer fra lærere og pædagoger viser, at 
vejen dertil bl.a. handler om at lege med red-skabet, at eksperimentere med det, og at det kan være vigtigt at indstille 
sig på, at alle detaljer i arbejdet på læringsplatformen ikke behøver at være per-fekte, når elever og andre medarbej-
dere på skolerne efterfølgende vil kunne se det. 

9.    Afsæt god tid til implementering 
Skolernes erfaring er, at det tager tid, inden den digitale læringsplatform er fuldt implementeret. På nogle skoler er 
der desuden erfaringer med, at der fx kan være flere udfordringer forbundet med at anvende læringsplatformen sam-
men med eleverne i indskolingen. Det er derfor vigtigt at prioritere, at der stilles realistiske forventninger med hensyn 
til brugen af læringsplatformen, og at der løbende bliver fulgt op på medarbejdernes udvikling og erfaringer med at 
anvende læringsplatformen til at skabe god undervisning for alle elever.  

Du kan læse hele rapporten her 

Helsingør kommune har valgt at alle skoler fra skoleåret 2016/17 skal arbejde med MeeBook. Læs mere om MeeBook 
her. 

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerpotalsinitiativ/
file:///C:/Users/035/Downloads/Implementering%20af%20digitale%20laeringsplatforme.pdf
https://meebook.com/
https://meebook.com/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVno24oMvQAhUCKpoKHaSEDpkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpencilreviewer.blogspot.com%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNHqdx4vIaXwI4Ol7pzQRSOu-jMo4Q&ust=1480415708386168


 

Løntjek 16-Fraktion 4 

Løntjek 2016 - Sådan gik det... 

Igen i år har Helsingør Lærerforening afholdt løntjek for alle medlemmer. I år var vi på besøg 

på skolerne. Og igen må vi konstatere, at det kan betale sig at få tjekket sin lønseddel. 

Hvert efterår tilbyder en række faglige organisationer at gennemgå medlemmernes lønsedler, med hen-

blik på at imødegå fejl udbetalingerne. Og på trods af, at et løntjek jo kan gå begge veje, har de sidste års 

indsats vist, at det godt kan betale sig at være opmærksom på, om man får det rigtige i løn. Ind i mellem har 

vi fundet store fejl. Men vi finder ofte også mindre fejl på lønsedlerne, men det kan sammenlagt blive til sto-

re beløb. På en af de besøgte skoler fandt HLF fejl i en lang række lønsedler, hvor en hel afdeling manglede et 

undervisningstillæg. På samme skole fandt HLF desuden mindre fejl i en række tillæg.  Alt i alt beløb fejlene 

sig til 125.000 kr i medlemmernes favør. Det kan altså godt betale sig, at få tjekket sin lønseddel. Hvis man 

ikke nåede forbi os, da vi var ude på skolerne, er man altid velkommen til at henvende sig til sin tillidsrepræ-

sentant for at gå gennemgået sin løn. Alternativ kan man lave en aftale om at kigge forbi kredskontoret for at 

få tjekket, om alt er, som det skal være. 

Jul med fraktion 4  

På vegne af fraktion 4-udvalget inviteres pensionerede 

medlemmer til glögg og æbleskiver på kredskontoret 

onsdag d. 13. december kl 17:00-19:00. Det er gratis at 

deltage. Men for at være sikre på, at der er mere en 1 

æbleskive pr. mand, vil vi gerne have en tilmelding på 

035@dlf.org, hvis man kommer. (senest 12/12). 

Efter arrangementet vil interesserede kunne følges til 

julekoncert i Domkirken, Händels Messias 19:30-22:00. 

Man skal selv betale billetten til  koncerten (120 kr.). 

Der kan købes billetter i døren.   

Læs mere på  HLFs hjemmeside 

http://www.035.dk/nyheder/2016/november/julehygge-med-fraktion-4


 

 Skolen i det 21. århundrede 

Faglighed, reform og dannelse 

Som beskrevet på forsiden af HLFNyt, har tillidsrepræsentanter og kredsstyrelse været på kursus under overskriften 

”Skolen i det 21. århundrede”. På programmet var bl.a. en paneldebat, hvor formand for DLF Anders Bondo Christensen, 

Formand for skole og forældre Mette With Hagensen, MF for SF Jacob Mark, MF for DF Jens Henrik Thulesen Dahl og MF 

for Soc. Dem. Christine Antorini, diskuterede skolens rolle med de fremmødte.  

Af Mette Sigfusson, kredsstyrelsesmedlem HLF 

Jakob Mark indledte med vigtigheden i, at folkeskolen skal være det naturlige 1. valg for alle, da folkeskolen er med til at ska-

be et mangfoldigt samfund, hvor vi lærer at kende hinanden og leve med hinanden. Mette With Hagensen bakkede op om 

folkeskolen, som det naturlige valg. Hun oplyste at 85% vælger folkeskolen i dag, og af dem er 85% vældig tilfredse med sko-

len. Hun opfordrer forældre til at gå lige så meget op i børnenes skolegang, som al det andet, der optager forældre f.eks. hus-

køb og træning. Skolerne skal være tydelige i at fortælle, at de er en uddannelse og dannelsesinstitution og ikke bare en 

”skole” sagde Mette With Hagensen og pegede på, at kommunerne som er skoleejere, ikke har råd til at gøre det, der er in-

tentionen. Jakob Mark fortalte, at selv om lærernes gennemsnitlige undervisningstid er steget med 2 timer mere om ugen, 

manglede der alligevel 18 mio. i Køge og bekræfter, at skolen er underfinansieret. 

 Christine Antorini var af den opfattelse, at Kommunalreformen har været medskyldig i, at der er oprettet store skoler, og det 

kan have været medvirkende til, at nogle forældre har valgt folkeskolen fra. På spørgsmålet om ”hvorfor vi holder skole” sva-

rer Antorini, at det er fordi vi uddanner og danner. Hun tror på mange dannelser og håber børnene bliver livsduelige som 

medborgere og medarbejdere.  

Anders Bondo fremhævede folkeskolens formålsparagraf fra ’93, hvor fagligheden blev tænkt bredere. I 2006 blev elevens 

personlige og alsidige udvikling tilføjet som selvstændigt punkt. Skolen kan, netop ved undervisning i fagene, give eleverne 

kundskaber og færdigheder, og være et væsentligt bidrag til deres dannelse. 

Anders Bondo gav udtryk for, at det er nødvendigt at diskutere de styringsformer, som bliver lagt ned over skolerne. Måske 

betyder de i virkeligheden mere end formålsparagraffen? Styringsmekanismerne bestemmer rigtig meget. Det er de nationale 

test, karakterer, kvalitetsrapporter og ikke skolelederne der for lov at mene noget. Lad os tage snakken om, hvad der giver 

mening, og hvad giver ikke mening, og se på om vi kan udvikle dette. Det skal være muligt at levere den gode undervisning, vi 

gerne vil. Ligesom der er brug for at styrke lærernes og ledernes indflydelse på skolen. 

Debatten kom endvidere omkring læringsmålstyret undervisning, karakterskala, Social arv, og 0 – fejls kultur. Jacob Fuglsang, 

som er uddannelsesredaktør for Politiken, styrerede ordet. 

 

 



 

HLF mener…  

Så blev statsministeren hængende, om end med en ny regering.  Man-

traet om ”højere kvalitet og lavere priser ved øget privatisering” fort-

sætter den politiske linje, og som offentlig ansat kan man nok endnu en-

gang se frem til tsunamier af effektiviseringsforslag og udliciteringer!   

Vi har om nogen de optimale forudsætninger for at vurdere, hvad der skal til for at kvalificere undervisningen og skoledagen 
for eleverne. Som fagforening er vi optaget af vore løn- og arbejdsvilkår, men samtidig spiller ønsket om at arbejde fagprofessi-
onelt afgørende ind, hvorfor vi som forening naturligt også arbejder for at få indflydelse på folkeskolens udvikling.  

”Danmark skal have en god folkeskole, der til hver en tid er befolkningens første valg af skole.” 

Dette var indledningen i kongresbeslutningen fra september i år. På kongressen i 2018 skal der fremlægges et forslag til et fol-
keskoleideal: Hvad skal vi med folkeskolen? Dannelse, uddannelse, socialisering, kulturbærende institution? Og i den mere 
organisatoriske vinkel: Skal vi have klasser? Klasselærer? Holddeling? Specialpædagogikken, hvad med den ? Spørgsmålene er 
mange, og det er et omfangsrigt arbejde, men det vil give rigtig god mening i den skolepolitiske debat.  

Problemet er, at folkeskolen ikke prioriteres tilstrækkeligt fra politisk side. For den nye regering er det frie valg og ”et mangfol-
digt uddannelsessystem” åbenbart vigtigere end kvalitet. Tilskuddene til de frie grundskoler skal f.eks. hæves yderligere, men 
der lægges ikke op til at af finde pengene til den manglende finansiering af reformen! Justeringer af reformen er nemlig ikke 
nok. Vilkårene for lærerarbejdet skal ændres. Vi vil folkeskolen, men vi skal have en reel mulighed for at lykkes med opgaven. 

Lokalt skal vi selvfølgelig også give vores bidrag til foreningens folkeskoleideal. Kredsstyrelsen skal først i det nye år drøfte 
hvordan og hvornår. 

Vera Sandby Hansen 

formand for Helsingør Lærerforening 

 

 

 

Spørgeskema på vej om inklusion 

I nær fremtid iværksætter Danmarks Lærerforening en undersøgelse om inklusionsindsatsen ude i kommunerne. I Helsin-

gør Lærerforening er vi rigtig interesserede i at høre vores medlemmer, hvordan de oplever inklusionen. I den forbindelse 

vil alle medlemmer af Helsingør Lærerforening blive bedt om at svare på et digitalt spørgeskema fra HLF. Det vil være en 

stor hjælp for os, at modtage så mange besvarelser som muligt. På den måde kan vi bedst muligt arbejde for at forbedre 

vores medlemmers arbejdsvilkår.  

Hvad skal vi med Folkeskolen?  

Det fremgår af regeringsgrundlaget at arbejdet med folkeskolereformen fortsættes, men 
at de nuværende erfaringer kan give anledning til justeringer.  I den sammenhæng vil jeg 
ønske, at det samarbejde Anders Bondo har beskrevet (DLF´s hjemmeside) i sin velkomst 
til ministeren vil fortsætte, for det er en nødvendighed, at vi som fagprofessionelle ind-
drages i de skolepolitiske beslutninger. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE1fHd19zQAhXmJ5oKHRmSBmwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thewhitefootprint.com%2F&bvm=bv.139782543,d.bGs&psig=AFQjCNGRWc_CtJJCXO3Q7vcntbTQIE_xQQ&ust=1481014599577479
http://www.folkeskolen.dk/597273/bondo-velkommen-til-en-minister-der-insisterer-paa-at-inddrage-viden


 

God jul… 

Glædelig jul og  

godt nytår  

ønsker  

Helsingør  

Lærerforening 


