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Velkommen tilbage   

Et nyt skoleår er i fuld gang, og folkeskolen trækker som altid overskrifter. Senest har vi kunnet læse om 
en DPU-undersøgelse, der slår fast, at den vigtigste faktor for elevernes faglige udvikling er læreren. I 
disse tider, hvor alt skal måles og vejes og undersøges, kan vi glæde os over, at dette nu er slået fast. Og 
så kan vi håbe på, at lærerne får rammer, der gør det muligt at skabe den afgørende indsats i klassevæ-
relset. Det kræver, at fokus flyttes fra kvantitet til kvalitet. Se i øvrigt formandens kommentar på sidste 
side.  

Efteråret i Helsingør Lærerforening byder ud over budgetforhandlinger  også på kongres.  Kongressen 
afholdes d . 13. og 14. september. Følg med i indholdet på www.035.dk. 

Helsingør Lærerforening tilbyder i løbet af efteråret også løntjek. Vi har de seneste år tilbud løntjek på 
kredskontoret hvert efterår, og det kan være en god ide, at få gennemgået sin lønseddel. Vi finder jævn-
ligt fejl af større eller mindre karakter. I år tager vi ud på de enkelte storskoler. Hold øje med hjemmesi-
den for datoer.  
 
Den årlige fraktion 4-udflugt finder i år sted d. 8. september. I år drager kredsens pensionerede medlem-
mer på en heldagsudflugt til Fyn.  
 
Som altid er I velkomne til at kigge forbi kredskontoret i Stengade. Hvis I vil være sikre på at få den rigti-
ge hjælp, anbefaler vi dog, at man laver en aftale pr. mail.   
 

http://www.035.dk


 

Læringsplatforme  

Læringsplatforme –Hvad nu? 

I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om at realisere en fælles brugerpor-

tal for folkeskolen. Brugerportalinitiativet skulle udvikles for at etablere en 

tidssvarende digital løsning, som kan anvendes af elever, pædagogisk perso-

nale og forældre i det daglige arbejde på skolerne. Den digitale lærings-

platform skal kunne understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkesko-

len og give folkeskolen et fagligt løft. 

Af Susanne Bech, Pædagogisk Udvalg HLF 

Aftalen om læringsplatforme beskriver, hvad de skal kunne – ikke hvordan de skal bruges. Børne- og Kultur-

chefforeningen, Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening opfordrer derfor til, at der i kommunerne og 

på de enkelte skoler er en fagprofessionel drøftelse af, hvordan platformene understøtter det didaktiske arbejde 

og samarbejdet på skolerne og i kommunen!1 

En skelnen mellem at være målstyret og at have fokus på målene kunne f.eks. være til debat. Vi må stadig kunne 

give plads til det, der sker spontant i undervisningen, så vi ikke lader os styre helt af målene. Hvis vi giver plads, 

når der sker noget, kan det inddrages, og så opstår der nye mål undervejs. Børn lærer ofte noget utilsigtet, men 

det kan være ligeså værdifuldt! Fokuserer vi udelukkende efter fastsatte mål, lærer eleverne mere af det samme 

og chancen for innovative opdagelser er minimeret. 

En kommunal diskussion om vejen til at opnå kommunens intentioner om højere faglighed, højere karakterer, og 

indsamling af testresultater vil være meget interessant specielt i forhold til Helsingør Kommunes ønsker om at 

være en innovativ kommune med innovative elever. 

Succeskriterierne for den digitale portal er bl.a. at den skal kunne give forældre adgang til egne børns forløb, læ-

ringsmål, produkter, elevplan og trivsel.  For lærerne skal den yderligere kunne danne grundlag for tilrettelæggel-

se, gennemførsel og opfølgning på læringsforløb samt kunne gemme og dele læringsforløb både lokalt og natio-

nalt, kunne håndtere et samarbejde med elever/team om læringsforløb samt kunne integreres med Fælles Mål.2 

I Helsingør Kommune skal vi arbejde i ”Meebook” fra dette skoleår. Forventningerne er forskellige på de enkelte 

skoler, men alle skal lægge årsplaner ud og oprette forløb. Meebook har dog haft visse startvanskeligheder med 

både kursusafviklinger og forskellige indholdsmæssige udfordringer. Flere lærere melder om begrænsninger i an-

tallet af årsplaner, der kan lægges ud, samt udfordringer med delinger af undervisningsforløb. 

Netop deling af undervisningsforløb har DLF fokus på, idet ophavsrettighederne er til diskussion. Normalt har ar-
bejdsgiveren retten til materiale, der er produceret i arbejdsøjemed i princippet ejes af arbejdsgiveren, i et om-
fang "der er nødvendigt for dennes sædvanlige virksomhed".  

_________________________________ 

1TR-udsendelse 015/2016 
2Kilde: http://www.folkeskolen.dk/560018/din-skole-skal-vaelge-laeringsplatform- 

 

 

 



 

Læringsplatforme  

Det afgørende punkt bliver altså fortolkningen af, hvorvidt skolens "sædvanlige virksomhed" er afhængig af, at op-
havsretten til undervisningsmaterialerne bliver delt mellem ansat og arbejdsgiver - som man kender det fra for ek-
sempel journalister og fotografer. 

Dog har det været sådan, at en lærer har ophavsret til sine egne undervisningsmaterialer som PowerPoint-

handouts, undervisningsvideoer og -fotografier. Det hænger sammen med, at det ikke traditionelt har været nød-

vendigt for skolernes virksomhed at have en del af ophavsretten til lærernes hjemmelavede undervisningsmateria-

ler. Dem bruger lærerne selv - ikke skolerne.3 

Hvis vi skal holde målet for øje, altså at hæve elevernes faglige niveau, er der andre mere gavnlige vinkler at gribe 

det an fra. Det, der i høj grad fremmer elevernes læring, er hvis der stilles udfordrende mål. Altså at eleverne ople-

ver, at der stilles høje krav til dem. Den største effekt har målene, hvis eleverne selv bliver inddraget og forpligtet 

på målene, og hvis de løbende bliver klar over, hvordan det går med deres udvikling. Hvis det lykkedes eleverne at 

nå målene, har det ikke blot en positiv indflydelse på deres faglige læring men også på deres tiltro til at de kan lære 

noget. 

Det er altså vigtigere, at målene er udfordrende og at læreren stiller høje forventninger, end at målene bliver brugt 

som planlægningsredskab for lærerne. –Dette er der nemlig ikke evidens for! Konklusionen må være, at målstyring i 

den enkle form ikke er altafgørende for elevernes læring. Der er andre faktorer, der optimerer elevernes udbytte af 

undervisningen.4 

”De fleste undersøgelser af læring i skolen konkluderer, at læreren er den enkeltfaktor, som har størst betydning 

for, hvad eleverne lærer. Afgørende for elevernes læring - udover lærerens viden på det konkrete fagområde - er 

altså, at læreren i forhold til den enkelte elev har kompetence til at indgå i en social relation - det vil sige respekt, 

tolerance, empati og interesse for barnet - en tro på, at hvert enkelt barn har potentiale til at lære. Det styrker ele-

vens motivation og autonomi.”5 

”Meebook” skal vi bruge, men det er et planlægningsredskab, som med tiden måske med fordel bliver implemente-

ret, men der er altså flere andre faktorer, der er mere hensigtsmæssige for at højne elevernes faglige niveau.  

Intensionen med ”én læringsplatform” er bragt ud i det uvisse, da ugeplanerne ikke kan genereres på tværs af læ-

rernes årsplaner og derfor må oprettes i intrasystemet. Fravær registreres også andet steds og elevplanerne med 

f.eks. karakterafgivelse ligeså. Vi er altså et stykke fra derfra. 

”Meebook” er en læringsplatform, hvor lærere kan planlægge, afvikle, videndele og evaluere undervisningsforløb. 

Meebook sigter mod at forsimple de digitale arbejdsgange i forbindelse med den daglige undervisning.6 Det må vi 

da glæde os til! 

______________________________________ 

3http://www.folkeskolen.dk/581195/hvem-ejer-laerernes-undervisningsforloeb 
4Per Fibæk Lauersen: Drop ambitionerne og lav bedre undervisning. 
5http://www.folkeskolen.dk/52417/de-tre-afgoerende-laerer-kompetencer-identificeret 
6https://meebook.com/ 

 

 



 

Uddannelse 

Speak up! 

Danmarks Lærerforening åbner snart for tilmeldinger til den tredje sæson af uddannelsen ”lærer og 

meningsdanner”. Har du holdninger, og har du lyst til at dele din indsigt fra hverdagen, og til at 

blande dig i den offentlige debat, så kan du søge optagelse på uddannelsen.  

 Kontorets åbningstider  

Kredskontorets åbningstider kan ses på foreningens hjemmeside http://www.035.dk/nyheder/2016/august/
aabningstider-2016-2017 
 
Man er altid velkommen til at kigge forbi. Kredskontoret kan dog være lukket som følge af ekstern mødevirksomhed, 

kurser eller lign, så ring gerne inden du kommer;  vi kan være ude af huset. Kontakt os gerne på mail 035@dlf.org, eller 

ring på 49202977 og lav en aftale. Kontakt til formanden kan yderligere ske på tlf. 23 46 42 11. 

Danmarks Lærerforening har gennem de senest to år uddannet 43 meningsdannere fra hele landet. De 
har gennem uddannelsen lært at kommunikere med udgangspunkt i deres faglighed, fået styrket deres 
netværk med kolleger og opnået indsigt i sammenhængen mellem profession og samfund.  

Uddannelsen strækker sig over tre moduler af hver tre undervisningsdage. Ind i mellem modulerne skal 
deltagerne hjem og træne de redskaber, de har lært på uddannelsen. Blandt andet skal der skrives blog- 
og debatindlæg og strategisk brug af sociale medier. Mange af meningsdannerne deltager i regelmæssigt 
i debatten både på sociale medier og i dagspressen.  

Optagelse finder sted på baggrund af motiverede ansøgninger. Hvis du er interesseret i uddannelsen kan 
du se mere på http://cevea.dk/uddannelser/laerer-og-meningsdanner  
Eller bloggen www.skolenindefra.dk  
 
Ansøgningsfristen 9. september 2016. Og du er også velkommen til at kontakte medlem af Helsingør Læ-
rerforening og meningsdanner Katja Gottlieb for øvrige spørgsmål. Det kan ske på kago@dlf.dk. 

http://www.035.dk/nyheder/2016/august/aabningstider-2016-2017
http://www.035.dk/nyheder/2016/august/aabningstider-2016-2017
mailto:035@dlf.org
http://cevea.dk/uddannelser/laerer-og-meningsdanner
http://www.skolenindefra.dk


 

HLF mener…  

Skal lærerne endnu engang være 

prygelknaber?   

Helsingør Kommune har brug for veluddannede lærere, både de der alle-

rede er her, og vi har brug for at tiltrække nye. Det er ingen hemmelighed 

at arbejdsvilkårene i dag er en afgørende faktor for valg af arbejdsplads!      

Af Vera Sandby Hansen, formand 

Den nylig gennemførte skoleanalyse blev igangsat på tal og statistik fra 2014, og set i lyset af skole-

strukturændringer, reform, omlægning af lærernes arbejdstid, ændret inklusionspolitik, omlægning af 

specialundervisningen og ny økonomisk tildelingsmodel, er tallene allerede forældede.  Hvad kan skole-

analysen så bruges til?   

Der er én konklusion i skoleanalysen, der er værd at fremhæve; Helsingør Kommune lå med et forbrug 

pr. elev som en af de dyreste i 2014. Men fratrukket udgifterne til Sale- og Leaseback-konstruktionen 

lander Helsingør på landsgennemsnittet jf. rapporten.  

Siden 2014 har der også været en stor indsats på IT-området, man har ved ”Boost” i gangsat et efterud-

dannelsesprojekt.  Allerede nu synes der at mangle midler til vedligehold af IT-investeringen, og efter-

uddannelsen trækker en del af lærernes arbejdstid væk fra undervisningsopgaven. Det er helt urimeligt 

at personalet på skolerne skal bøde for dette med forringede arbejdsvilkår. 

Af skoleanalysen fremgår det, at der ved den kommende budgetforhandling kan spares ca. 5 mio. kr. 

ved at hæve lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal.   

Nu må dette misbrug af lærernes arbejdstid og mistænksomheden af lærernes arbejdsindsats stop-

pe! 

Det er uanstændigt vedholdende at misbruge lærernes arbejdstid og lade lærerne være prygelknaber i 

Helsingør Kommune.  Det viste sig efter skolereformens start, at lærernes planlagte merundervisning, 

der skulle finansiere reformen, allerede dengang ikke holdt i hverdagen.  Der opstod bl.a. logistiske 

problemer. F.eks. blev samarbejdet mellem lærerne indbyrdes og samarbejdet mellem lærerne og pæ-

dagogerne umuliggjort, fordi der ganske enkelt ikke kunne findes mødetid. Sygefraværet blev og er sta-

dig alt for højt. En daglig frustration over ikke at kunne nå sine opgaver er stadig velkendt blandt lærer-

ne.   

Eleverne i Helsingør Kommune skal vel have en kvalificeret undervisning? Statistik og nøgletal er indika-

torer og skal bruges som sådanne. Nok så nødvendigt er det at holde hverdagens virkelighed for øje. 


