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Formandens beretning 

Formandens skriftlige beretning 2018 

På de følgende sider kan formandens skriftlige beretning for året, der gik, læses. Efter denne følger beretning om arbejds-

miljø og pædagogisk udvalgs beretning. På generalforsamlingen vil formanden fremlægge sin mundtlige beretning.  

Denne skriftlige beretning er udarbejdet under en stående 
trussel om konflikt. OK-18, den aktuelle situation vil blive om-
talt i den mundtlige beretning. 

 

Samarbejdet med de øvrige organisationer 

Vore hovedorganisationer samarbejder nu tæt. Lokalt har vi 
også været samlet, når vi haft brug for dette fællesskab.  Mar-
kant blev det, da vi deltog i det LO- og FTF- arrangement, vel-
færdstopmødet i Odense i oktober. På dette møde lagde vi 
kimen til et fællesarrangementet d. 7. november  hvor de fag-
lige organisationer landet over ville markere velfærdens be-
tydning.   Der blev ikke planlagt det helt store i Helsingør, men 
vi samlede dog  en gruppe  og gik med fakkeloptog en runde i 
Helsingørs gader for at ende foran værftet, hvor der samme 
aften var valgmøde. Alt i alt fik vi markeret velfærdsdagen, 
også i Helsingør.  

Der er ingen tvivl om at dette samarbejde kan alle have gavn 
af. Vi skal samarbejde, når det giver mening. På det kommu-
nale område, har vi de samme interesser, nemlig en velfunge-
rende god kommunal arbejdsplads med et ordentligt arbejds-
miljø.  

 Offentlige ansatte bidrager hver eneste dag til at vitale sam-
fundsopgaver bliver løst.  

 

Kommunalvalget 2017 

I valgkampen gik socialdemokraterne v. Henrik Møller ud med 
budskabet om, at nu var tiden inde til “ at der skal laves aftale 
med lærerne”  Han ville selvfølgelig ikke love “ guld og grønne 
skove”, men budskabet var en holdningsændring , fra 2013 
hvor det kun var  Enhedslisten, der gik ind for en aftale. De 
konservative meldte siden også positivt ud, og ved at det er 
medtaget I konstitueringsaftalen, viser det, at flertallet i byrå-
det mener noget med udmeldingen. 

Valget afstedkom også en ændringer i Børne- og Uddannelses-
udvalget. Gitte Kondrup afløste Christian Donatzky på for-
mandsposten. HLF har haft møder med det tidligere udvalg, 
og ser frem til at denne dialog vil fortsætte med det nye ud-
valg. 

 Gitte Kondrup deltog i vores TR-kursus her i januar måned, 
hvor vi bl.a. fremlagde de problemstillinger en aftale med læ-
rerne kunne gøre noget ved. Det er vort indtryk , at der er en 
god vilje til samarbejde. 

 

”Aftale med lærerne”, en samlet indsats?  

1)Faglig Klub ved Snekkersten Skole inviterede Børne- og ud-
dannelsesudvalget på besøg I efteråret. Jeg var også inviteret, 
og det var mit indtryk, at politikerne lyttede til det lærerne 
fortalte om deres hverdag.  

2)Lærere, der har forladt skolevæsenet, og de der er flyttet til 
andre kommuner, har motiveret deres beslutning over for 
deres ledere. 

3)Kredsstyrelsen har holdt møder med borgmesteren, med 
udvalget og politikere. 

4) Arbejdstilsynets påbud på  Skolen i Bymidten ,og nu i øvrigt 
også Snekkersten skole afd. Rønnebær Allé. omhandlende 
divergens mellem krav og ressourcer. 

5) Rekrutterings- og fastholdelse ?  

Forandringer kræver en fælles indsats. 

 

Arbejdsvilkårene skal forbedres på skolerne i Helsingør 

Hvor langt viljen rækker, vil de kommende forhandlinger vise.  

 Måske får vi svar på nogle af spørgsmålene, når Henrik Møller 
og Bennedikte Kiær  i deres oplæg lige inden generalforsam-
lingen vil give deres motivation for den ændrede holdning. 

At de to politikere  har sagt ja til at medvirke i dette arrange-
ment peger i retning af, at der er banet vej for en mere åben 
dialog. Tak for det. 

Administrationsgrundlaget eller Aftale 

Det fremgår af administrationsgrundlaget, at man skal hen-
vende sig til sin leder , hvis det er et problem at nå sine opga-
ver, eller der begynder at ophobe sig noget overtid.  En rigtig 
god intention. Men det kræver også, at der handles fra ledel-
sens side. Har man over en længere periode oplyst om en for 
stor arbejdsbelastning, og dette ikke tages alvorligt, kender vi 
alt for godt konsekvensen.                                     

 Administrationsgrundlaget kunne vi bruge efter 2013 til en 
start, hvor formålet var at have en fælles forståelse af, hvor-
dan der skulle administreres. Vi stod i en ny situation, og det 
var fint at kende ledelsens forventede måde at gøre tingene 
på.  Det blev siden udvidet med ”15-punkts-papiret fra over-
enskomsten 2015. 
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Formandens beretning 
Igen i efteråret  holdt vi møder  sammen med skolelederne og 
tillidsrepræsentanterne arrangeret at Centeret og HLF i fælles-
skab,  hvor formålet igen var at sætte fokus på de problemstil-
linger, der har været aktuelle.  Der var også en intention om at 
få genforhandlet administrationsgrundlaget ,så planlægningen 
af skoleåret kunne starte tidligere. 

HLF har før kommunevalget holdt møder med centeret om at 
få nødvendige forbedringer indskrevet i administrationsgrund-
laget. Men reelt har der ikke været tiltag fra Centerets side 
om at ville indgå aftale om forbedringer i administrations-
grundlaget- end ikke, da vi var enige om håndteringen af regi-
strering af u-tiden om lejrskolerne, ønskede centeret dette 
tilføjet i administrationsgrundlaget.  

Problemet med administrationsgrundlaget er, at det indehol-
der for meget ”kan” i forhold til ”skal” .Derfor valgte HLF ikke 
at underskrive administrationsgrundlaget for skoleåret 18/19.  
Siden har vi fået den lokale politiske udmelding om at” indgå 
aftale med lærerne”- og for nuværende afventer vi et eventu-
elt resultat af overenskomstforhandlingerne. 

Vi har holdt enkelte møder med centeret for at afklare økono-
mien omkring vores undervisningsniveau med henblik på 
eventuelt at finde et andet niveau for den gennemsnitlige 
undervisningstimetal - og HLF er naturligvis klar til at indgå 
aftaler, men der skal være forbedringer i forhold til de nuvæ-
rende arbejdsforhold. 

Lønforhold 

Lokalløn 

Lønforhandlingerne, de tilbagevendende årlige lønforhandlin-
ger, blev igen i år tidsmæssigt udfordret af, at vi skal forhandle 
med hver enkelt skole. På den ene side ønsker skolelederne 
selv at forhandle, men samtidig vil de afstemme visse dele af 
forhandlingerne med hinanden. Dette var f.eks. tilfældet med 
vores ønske om at få et k-tillæg for et ekstra linjefag. Alt i alt 
endte vi med at få tillæg for linjefagene i denne omgang, men 
med truslen om, at det skal vi ikke forvente næste år. Altså 
ingen belønning for den ekstra indsats, man gør for skolen 
eller kommunen ved at bruge en masse ekstra tid i weekender 
og aftener og være med til at kvalificere kommunens måltal 
på undervisning, der varetages af linjeuddannede. Det er klart 
HLF´s fortsatte intention, at alle der har et ekstra linjefag, ta-
get med skolens tilskyndelse, skal tilgodeses. Desværre har vi 
enkelte lærere med ekstra linjefag, der er tilflyttere fra andre 
kommuner, som det ikke er lykkedes at få forhandlet et ekstra 
i hus. Derfor rettes der nu særlig opmærksomhed på dette 
område ved nyansættelser. 

For HLF handler det om at lønfordelingen skal være gennem-
skuelig og objektiv. Vi har haft drøftelser med centeret for at 
finde frem til en fælles forståelse af hvilke objektive kriterier, 
der kan danne baggrund for k-løn. I første omgang ville cente-
ret komme med eksempler, jf. tekst i administrationsgrundla-
get. Det blev ikke gjort, og vi er nu blevet enige om at mødes 
og drøfte mulighederne. 

Vedr. lokalløn er vi også blevet udfordret på at lokallønnen 
kan erstatte tidsopgørelse og overtid. 

Hvis der presses ekstra opgaver ind i opgavesigten mod et 
lokallønstillæg, hvor er så skellet til at nye opgaver i virke-
ligheden er overarbejde? Der er selvfølgelig ikke tvivl om , at 
det  vil være et skråplan for merarbejde uden overtidsbetaling 
og i øvrigt et kollegialt pres, hvor konkurrencen er ”hvem kan 
arbejde smartest?” Det er nødvendigt at lærerne  retter op-
mærksomheden på denne problematik, og der bliver åbenhed 
omkring alle udbetalte løndele.  

 Kan kommunen slippe for at betale for overarbejde og i ste-
det smykke sig med  en stor lønudbetaling af lokallønsmidler-
ne, vil vi hurtigt opleve en lønnedgang, for så er argumentet 
ved lønforhandlingerne jo at lokallønsmidlerne er så rigeligt 
brugt ! Perspektivet taler for sig selv. Det er ikke i orden. Løn-
forholdene skal som udgangs være objektive og transparente. 

At vi overhovedet bliver udfordret på denne måde, er skræm-
mende for personalepolitikken.  Princippet i vores lønpolitik 
om,  at løn ikke kan erstatte tid, er stadig det gældende prin-
cip for os.  

 

Løntjek 

Igen i år valgte vi  at sætte fokus på løntjekket, og igen i år 
fremkom der fejl, som betød at nogle kolleger kunne se frem 
til en ekstra skilling. Det kan være rigtig rart at få en sådan 
skilling, men det er ikke i orden, at der er fejl i aflønningen.  
Som jeg tidligere har nævnt er fejlene selvfølgelig ikke begået 
med overlæg, og det plejer at være forholdsvis smertefrit at få 
fejlene rettet med et godt samarbejde med personalet på 
lønkontoret. 

Efter løntjekskampagnen startede, er der en stigende tendens 
til at have fokus på sin løn, og vi får nu i højere grad henven-
delser om at få tjekket lønsedler på alle tider af året.  

 

Undervisningstillæg 

Manglende registrering af undervisningstid i sammenhæng 
med de opgaver, der hører under det udvidede undervisnings-
begreb har været i fokus, idet der har været fejl på opgave-
oversigterne. 

 For lejrskoler har det været en udfordring, men dette synes at 
være landet. Men der er stadig udfordringer omkring ekskursi-
oner og omlagte dage, hvor lærerne underviser ud over det 
oprindeligt aftalte.  Skolen er forpligtet til at registrere æn-
dringerne, men 

vi opfordrer alle til selv at registrere deres egen tid. Det er for 
nuværende den eneste måde, at få kontrolleret sin arbejdstid 
med hensyn til udbetalingen undervisningstillægget.  
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Formandens beretning 

”Hvad skal vi med skolen? 

Projektet “ Hvad skal vi med skolen ?” blev startet I 2015 i et 
samarbejde mellem DLF, Folkekirkens Skoletjeneste og Skole 
og Forældre. Dette samarbejde har HLF valgt fortsat  at arbej-
de i, og efterhånden er gruppen blevet mere konkret og mål-
rettet i arbejdet. Formålet med samarbejdet er at få fokus på 
indholdet i skolen flyttet fra de målbare resultater til det mere 
værdibaserede indhold. Folkeskolen er andet og mere end 
test og resultater- og i den sammenhæng har begrebet ” dan-
nelse” været et gennemgående tema i gruppens møder.  

 Der har været afholdt to arrangementer , et i foråret med 
oplægsholdere udefra, og arrangementer i forbindelse med 
kommunevalget, hvor de forskellige politiske partier havde 
mulighed for at fremhæve deres bud på indholdet I skolen. 
Desværre var arrangementet planlagt samtidig med en Børne- 
og Uddannelsesudvalgets møde, så nogle partier kunne ikke 
stille med de kandidater, der havde arbejdet på området. 

 Alt I alt levede dette arrangementet også op til formålet og 
med et deltagerantal på over 100 ved hvert arrangement har 
vi betragtet arrangementerne som en succes i forhold til at få 
budskabet sat til debat. I øjeblikket arbejdes der på at få sat 
fokus på bl.a. digitaliseringens betydning for indlæringen og 
for samværet med hinanden og at få rettet opmærksomhed 
på ” de små fag”. 

 

Læreruddannelsen til Helsingør 

En ny uddannelsesinstitution i Helsingør vil gavne vores kom-
mune. Og som lærere kan vi glæde os over, at det blev lærer-
uddannelsen.  For nuværende er der sendt faktaoplysninger 
ud om uddannelsen. Den skal starte allerede 1. august. I ud-
dannelsen gøres der meget ud af kontakten til skoler i Helsin-
gør. Det er nødvendigt at få lavet nogle aftaler om vilkårene 
for lærerne for dette samarbejde. Arbejdspresset er rigeligt i 
forvejen, og skal der nye opgaver til , må der også tilfalde nog-
le ressourcer til skolerne.  Det kan være spændende at have 
lærerstuderende i praktik, men der er også ekstra arbejde 
forbundet med det. I omtalen af studiet tales der om kontakt-
lærere på skoler, det vil jeg forvente både kræver noget ud-
dannelse og ekstra arbejdstid. Skolerne i Helsingør bør ikke 
have ekstra udgifter på at være praktikskole. Da dette i sidste 
ende kan blive en politisk beslutning, vil jeg håbe, der er poli-
tisk vilje til at finde eventuelle ekstra ressourcer for opgaverne 
som praktikskoler. Det bør for alle blive en god oplevelse, at 
modtage engerede studerende på skolerne.  

 

Tillidsrepræsentanterne 

Det er Kredsens ansvar at efteruddanne Trérne.  Dette sker 
bl.a.ved, at de erfarne TRére deltager i ” Store Kursus”, et kur-
sus arrangeret af samarbejdet mellem de nordsjællandske 
kredse. vi er omkring 120 tillidsrepræsentanter samlet på Fre-

deriksdal. I år var det 3 dage. Hovedtemaet var 

”Velfærdssamfundet under pres- hvad gør vi ved det ? ” – og 
selvfølgelig var de på det tidspunkt forestående overens-
komstforhandlinger også under ” luppen”.   Desuden var der 
som vanligt moduler omhandlende de opgaver TRérne har på 
skolerne, f.eks. om ”tjenstlige samtaler”, og  inden for ram-
men ”god kommunikation”.  

 

Vi har også vort eget årlige kursus for vore egne trére. Her var 
emnet at engagere medlemmerne, arbejdstidsaftale og DLFIn-
site, og ikke mindst samværet. Vi havde indlagt et besøg på 
kunstmuseet Sophienholm, og en frisk gåtur frem og tilbage 
giver anledning til at drøfte stort og småt. Det kan være et 
frirum , at kunne få drøftet nogle af de problemstillinger man 
tumler med på sin arbejdsplads. Vi har nogle engagerede TR’-
ere, men vilkårene for arbejdet er for de fleste meget presset.  

 

Pensionisterne, fraktion 4 

Den årlige pensionisttur gik I år til Flakfortet. Fraktion 4 fra 
Helsingør og Fredensborg mødtes i Nyhavn for at sejle til Flak-
fortet. Programmet lød på historisk rundvisning og frokost, og 
som vanligt var der stor tilfredshed med arrangementet. Su-
sanne Risom og Vera Højgaard har taget teten til både jule- og 
påskefrokost for pensionister i vores kreds. Nogle hyggelige 
arrangementer afholdt på kredskontoret. Ved disse arrange-
menter foreslås og tales der gerne om  yderligere sammen-
komster eller ture. Man synes, det er hyggeligt at mødes, men 
det er også mit indtryk, at pensionisterne faktisk har rigeligt at 
se til, så hvor meget fælles arrangement der er tid til må tiden 
vise. Måske er det passende leje at mødes ved jul og påske.  
HLF lægger lokaler til og giver også et bidrag til  disse arrange-
menterne, men planlægning m.v. klarer pensionisterne selv. 

 

Uu-øresund  

FGU –reformen, Forberedende Grunduddannelse er ikke en-
deligt vedtaget, men faktisk aftalt så langt at kommunerne 
allerede er begyndt planlægningen af omlægningen af de eksi-
sterende UU-centre. Omlægningen har til formål at kommu-
nerne nu bliver forpligtet på  kun at have én indgang for de 
unge på tværs af uddannelses-, social- og beskæftigelsesind-
sats. Reformen forventes indført omkring sommeren 2019 

Det betyder at UU-Øresund i sin nuværende form opløses. 
Dette er sikkert. Men reformen indeholder også en beskrivel-
se af, at vejlederes kompetencer stadig er nødvendige i refor-
men, så der er forventning om, at der er arbejde til de nuvæ-
rende ansatte.  
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Formandens beretning 

Dette har også været meldt ud af ledelsen på UU. D.13. marts 
er vi indkaldt til møde, for at høre hvor langt man er med pla-
nerne. HLF har henvendt sig og foreslået, at der skulle være 
medarbejderrepræsentation i styregruppe. Dette blev afvist 
med besked, om at der er mange medarbejderinteressenter 
og der ville komme en plan for medinddragelsen til MED-
udvalgene.   

Man er som vejleder naturligt nok stadig nervøs for, om der 
kan blive tale om fyringer i sidste ende, eller hvor og hvordan 
man eventuelt skal ansattes.  I øjeblikket tales der om at med-
arbejderne skal virksomhedsoverdrages. HLF følger området. 

Den nuværende løn- og arbejdstidsaftale for UU-centeret stod 
til forhandling pr. 1. april i år. I lyset af den forestående om-
lægning, er vi blevet enige om at fortsætte den nuværende 
aftale. Vi skal have drøftet nogle lønforhold, men der var enig-
hed om, at med udsigten til at UU-nedlægges inden for det 
næste årstid, var der ingen grund til ændringer. 

 

Kredsen og kontoret. 

Arbejdet i kredsstyrelsen kan hurtigt være om-sig-gribende. 
Man er politisk interesseret,  efterhånden får man godt indblik 
i sagsbehandling og viden inden for rammer og regler udvides. 

Med den baggrund måtte vi sige farvel til Mette Sigfusson, der 
1.august startede i sekretariatet i DLF.  Første suppleanten, 
Maja Rahner var på vej ud af kommunen, men 2.suppleanten 
Christina 

Gjerding var klar til kredsarbejdet. Som erfaren tillidsrepræ-
sentant kunne Christina hurtigt sætte sig ind i arbejdet og kla-
re de basale opgaver på kredsvagten.  Ved dette valg skal vi på 
forhånd også sige farvel til Katja Gottlieb, der har nu valgt at 
arbejde uden for folkeskolen.  Tak for indsatsen, fra Helsingør 
Lærerforening. 

MED- arbejdet er en del af kredsformandens arbejde i aftalen 
med kommunen, men "den kan uddelegeres".  Da jeg ønskede 

at stoppe som næstformand i Hovedudvalget, fandt jeg det 
hensigtsmæssigt, at træde lidt længere tilbage. Og kredssty-
relsen var enige om at  

Merete og jeg byttede roller. Merete repræsenterer, og jeg er 
nu suppleant. Samtidig blev pensionsrådgivningen af tjeneste-
mændene så overdraget til mig. Jeg sidder stadig i vores Cen-
ter-MEDudvalg, Centeret for dagtilbud og skoler. 

I år har vi været i gang med at tilpasse kontorgangen, så vi 
lever op til den nye Persondataforordning,som træder i kraft i 
maj i år. Ikke at vi har overtrådt den hidtidige lovgivning, men 
der er blevet skærpet opmærksomhed på, at vi kun har de 
persondata, vi har behov for ved en given sagsbehandling. Vi 
skal nu kunne redegøre for, hvorfor vi har de forskellige oplys-
ninger. Vi har altid været omhyggelige med netop disse oplys-
ninger, og alt i alt vil jeg ikke tro, der vil blive de store omlæg-
ninger af vores arbejde, og medlemmerne vil formentlig ikke 
mærke nogen forskel.  

Efter vi er flyttet til Stengade er der flere medlemmer, der 
kommer på uanmeldt besøg i åbningstiden, hvilket vi oplever 
som meget positivt. Man ønsker at aflevere en kommentar 
eller har lige et spørgsmål. Desværre er det også nødvendigt 
at lægge møder i åbningstiden, og derfor kan man risikere at 
komme til en låst dør i den ellers planlagte åbningstid. Derfor 
er det sikre stadig at aftale tid, hvis man har behov for rådgiv-
ning. Formanden har almindeligvis vagten i afspadseringsuger-
ne ved at kontorets telefon omstilles.  

DlfInsite.  

Arbejdet med denne platform har været i gang længe. Som 
kredsformand var jeg i første omgang ved at falde om, da jeg 
hørte at vore medlemmer nu skulle forholde sig til endnu en 
platform- Jeg har på adskillige møder hørt om alle de platfor-
me, lærerne i dagligdagen har at arbejde i… og så kommer vi, 
lærerforeningen med endnu én. Men det er selvfølgelig nød-
vendigt. Det lærte vi i 2013. Det er nødvendigt at kunne kom-
munikere uden materiel ejet af arbejdsgiverne. 
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Beretning om arbejdsmiljø 

v. Liselotte Bak, næstformand og arbejdsmiljøansvarlig, HLF 

Så sidder jeg her igen – et år er gået, og jeg skal skrive en be-
retning om lærernes arbejdsmiljø i året, der gik.  

Det kan næsten forekomme omsonst og som en nedslående 
gentagelse at skulle skrive denne arbejdsmiljøberetning. 

For når jeg kigger tilbage på de seneste års beretninger, kan 
jeg se, at der ikke har været nogen sønderlig positiv udvikling 
på lærernes arbejdsmiljøforhold her i kommunen. Det er de 
samme faktorer, der presser lærerne, som det har været de 
seneste år efter reformen og lov 409 

Der er fx stadig ubalance mellem arbejdsmængden og den 
arbejdstid, læreren har til at løse sine opgaver.   

Mange lærere oplever, at de ikke kan forberede deres under-
visning til det bedste professionelle niveau, men må levere en 
undervisning, som bærer præg af den korte tid, der har været 
til at kvalificere den. Det presser og påvirker den professionel-
le selvopfattelse i negativ retning. 

De mange opgaver, der er med målstyring og digital doku-
mentation, stjæler megen god tid, som kunne være brugt på 
forberedelse. 

Der er et konstant tidspres på alt, hvad en lærer foretager sig, 
og det presser og stresser. 

Af samme grund oplever vi flere og flere lærere, som ikke læn-
gere magter at have fuld arbejdstid. Det er simpelthen for 
hårdt, og ønsket om at komme på deltid er stigende blandt 
lærerne. Et symptom på, at der er noget helt sygt ved de for-
hold, man sætter læreren til at arbejde under.  

Skal man nu ikke kunne forvente at kunne varetage en fuld-
tidsstilling længere? 

 

 Inklusionsopgaven er stadigvæk en faktor, som mange steder 
sætter læreren i en tilstand af magtesløshed. Der fulgte aldrig 
de midler med, der skulle støtte opgaven, så den kunne lyk-
kes. 

I stedet står vi nu med adskillige lærere, som oplever at være 
afmægtige og uden reel mulighed for at få deres undervisning 
til at lykkes. 

Vi mødes ofte med, at det er vores mind-set, det er galt med, 
når vi ikke kan få det til at lykkes. En uforskammethed over for 
dybt engagerede og professionelle medarbejdere, som hver 
dag kæmper for at levere et godt stykke arbejde. 

Ulykkeligvis har denne afmagtsfølelse nogle katastrofale føl-
ger: Folk bliver stressede og brænder sammen – med langt 
sygefravær til følge. 

HLF modtager desværre løbende arbejdsskadesager, som 
handler om lærere, der er brændt sammen af stress over ar-
bejdet. Nogle forlader lærerarbejdet helt, fordi det er for 
hårdt. Atter andre søger til stillinger  i andre kommuner, hvor 
der er bedre vilkår at arbejde under. 

-Og endnu en skole har fået et påbud fra Arbejdstilsynet pga. 
høje følelsesmæssige krav i arbejdet… 

Hvor længe skal dette blive ved??? 

Midt i en OK-tid står mange spørgsmål om vores arbejdsfor-
hold skræmmende åbne… 

Kan vi forvente noget bedre, eller er dette de vilkår, man skal 
tåle at arbejde under som lærer i den danske folkeskole?  

Vi afventer svaret med den største bekymring. 

Arbejdsmiljøberetning – på repeat 
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Beretning  fra Pædagogisk Udvalg 

v. Susanne L. Bech, Pædagogisk Udvalg, HLF 

Igen i år har det pædagogiske arbejde i kredsen haft sit om-
drejningspunkt ved: 

1. 4 årlige FAK-pæd.-møder, hvor aktuelle problemstillin-
ger drøftes mellem de forskellige kredse i Nordsjælland, f.eks.:  

UUV, Samarbejde med andre faggrupper, lektiepolitik 

2. -og ved deltagelse i den pædagogiske konference på 
Skarrildshus 8.-9. februar 2018, som bl.a. omhandlede: 

Hvordan vi kommer videre fra en tankegang, hvor folkeskolen 
bliver styret ud fra kommunernes konkurrence om målbare tal 

Om hvad der har betydning for læreres motivation og med-
ejerskab til folkeskolens udvikling 

Og hvordan vi arbejder videre med ”vejledende fælles mål.” 

Helt lokalt har vi haft fokus på Kommunens høring om Inklusi-
on, modtageklasser og specielt i øjeblikket er vi med i ministe-
riets følgegruppes arbejde, der skal sørge for implementerin-
gen af arbejdet med ”vejledende fælles mål”. Helt specifikt er 
Espergærde Skole, Hellebæk- og Skolen ved Gurrevej inviteret 
til et møde, hvor flere repræsentanter fra skolerne får mulig-
hed for at være med til at sætte sit præg på det videre arbej-
de. 

-Et møde, det er udsprunget af netop den pædagogiske konfe-
rence, hvor DLF’s uddannelsesudvalgs repræsentant Jeanette 
Sjøberg kunne orientere om uvm.’s arbejdsgruppe, der skal 
følge implementeringen af ”vejledende fælles mål.”  I denne 
gruppe sidder også Mette Frederiksen, som vi har fornøjelsen 
af på HLF’s medlemskursus d.9.-10. marts. 

Lovgivningen trådte i kraft i nov. 2017 og nu skal læseplaner 
og revidering af undervisningsvejledninger forestå. Fælles mål 
skulle være et redskab, der kunne understøtte lærernes arbej-
de med eleverne. Som det er nu med tjek af læringsmål, un-
dervisningsmål, kompetencemål mm., bliver læringsmålene 
en styring af lærernes arbejde og valg af arbejdsmetoder. 

Det centrale er, at det i høj grad fremmer elevernes læring, 
hvis der er udfordrende mål. Altså at eleverne oplever, 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 udvik-
ling. Hvis det lykkes eleverne at nå målene, har det ikke blot 
en positiv indflydelse på deres faglige læring men også på de-
res tiltro til, at de kan lære noget. 

I forhold til hele klassen er det afgørende, at læreren har kom-
petence til at være en synlig leder, som undervejs i undervis-
ningsforløbet gradvist overlader det til eleverne og klassen at 

udvikle og opretholde regler.  Læreren sikrer, at klassens op-
mærksomhed er fokuseret på centrale dele af pensum, følger 
op på det, som eleverne tidligere har lært og giver hurtige og 
konkrete tilbagemeldinger. 

Kommunernes og ledernes ønske om sammenlignelige data 
og kvalitetsarbejde har også præget diskussionen om Mål og 
resultater. De nationale test har været udsat for kritik, -dels 
afvikling, -dernæst indhold og anvendelighed. De bidrager ikke 
til deres formål om at bidrage til den enkeltes elevs frem-
skridt. Merete Riisager vil ikke afskaffe de nationale test, men 
er åben for at ændre i indholdet. Hun vil gennemføre en eva-
luering af de nationale test i 2018, hvilket vi ser frem til. 

På John Hatties liste over effektive undervisningstiltag ligger 
test på 79. til 103. plads... Og undersøgelser viser, at vores 
undervisning påvirkes, så den i alt for høj grad rettes mod de 
nationale test. Teaching to the test-fænomen. Vi finder, at 
testene fylder for meget i vores undervisning, de flytter un-
dervisningsfokus og deres fag og undervisning i en uheldig 
retning. Testene tilfører dem ikke ny viden.. Eleverne bliver 
ikke dygtigere, men de opleves som en belastning for svage 
elever. 

Inklusion af elever med særlige behov vil helt sikkert være et 
fokusområde for kredsen også i det kommende år, dels at 
drøfte det med centeret men også i børne /ungeudvalgsregi, 
så alle elever, forældre og lærere oplever, at de elever, der 
har et særligt behov, får den nødvendige og rigtige hjælp retti-
digt. 

Under kursus for TR’rne under HLF, havde kredsen inviteret 
Børne og uddannelsesudvalgets formand Gitte Kondrup. Hun 
lyttede ivrigt og noterede sig flere pointer omkring inklusion 
af elever med særlige behov, da det fylder meget blandt lære-
re på skolerne.  

Det er i det hele taget vigtigt for kredsen, at også de pædago-
giske udfordringer bliver taget op, der hvor beslutningerne 
modnes og tages. Vi har tidligere og vil fremover derfor invite-
re netop Børne og Uddannelsesudvalget, så vi kan drøfte vigti-
ge områder af vores arbejde, og så de er klædt godt på, til at 
tage de rigtige beslutninger for både os og eleverne, -til gavn 
for folkeskolen!  

 

Pædagogisk beretning 2018 

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
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Regnskab 2017 

Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen  

Generelt  

Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resul-
tatet og egenkapitalen skal dog ses som et samlet hele, da de i juridisk forstand tilsammen udgør Helsingør Lærer-
forening, om end de er opgjort enkeltvis i årsrapporten. Regnskabet, der nu fremlægges, revideres af de general-
forsamlingsvalgte kritiske revisorer og er underlagt en gennemgang af kredsens eksterne revisor, Palle Mørch. 
Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, og reviderer også DLF’s regnskaber og en 
stor del af de andre kredse i DLF. Palle har desuden overtaget revidering og udarbejdelse af årsrapporten for Sær-
lig Fonds regnskab, i henhold til foreningens vedtægter om Særlig Fond § 14.  

Det er Kredsstyrelsens hensigt, at regnskabet skal være så enkelt og ligetil for medlemmerne at læse, som overho-
vedet muligt. Vi har løbende over året haft regnskabet på dagsordenen, hvilket også fremgår af mødereferaterne. 
Årsregnskabet er således gennemgået og godkendt til revision på KS-mødet 7.februar, halvårsregnskab 2017 på KS
-møde i 9.august, og ’11/12-del’s regnskab’ på KS-møde 22.november 2017. Alle bilag, kontoudtog og månedsop-
gørelser er frit tilgængelige på kredskontoret. Formanden og kassereren har adgang til Netbank og hver et dankort 
til foreningens driftskonto, og er gensidigt forpligtet til at følge forbruget på kredsens bankkonti. Formanden påser 
med jævne mellemrum, at der er overensstemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores 
revisorer og almindelig god foreningspraksis.  

Generalforsamlingen vil under pkt 4. indeholde en fremlæggelse af regnskabet, samt et budgetforslag for 2018 og 
et budgetoverslag for regnskabsåret 2019. I år vil Budget 2018, samt overslagsbudgettet for 2019 blev fremlagt 
under dagsordenens pkt. 6. Alle budgetforslag er behandlet, fremlagt, drøftet på KS mødet, 10.januar 2018, og 
endeligt godkendt på ekstraordinært KS-mødet 31.januar. Det endelig regnskab er, som nævnt, fremlagt for 

Årsregnskab 2017—HLF 
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Regnskab 2017 

Kritisk revision  

HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens kritiske revisorer, onsdag 
21.februar 2018. På mødet deltog revisor og TR på Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, og revisor og TR på Røn-
nebær Allé, Jesper Petersen. Fra HLF deltog formand Vera Sandby Hansen og kasserer Merete Svalgaard Knuht-
sen. De kritiske revisorer gennemgik foreningens regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte 
overens, blev præsenteret for en gyldig forsikringsoversigt, samt en inventarliste opgjort januar 2018. Foreningens 
regnskab blev herefter godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen.  

Indledning  

I alt har vi lige knap 120 færre medlemmer end for 11 år siden, svarende til en reduktion i indtægter på omkring 
400.000 kr. Vi mister fortsat medlemmer og fra 2017 til i dag, har vi set konsekvenserne af skolernes dårlige øko-
nomi i vores regnskaber. Trods en ihærdig indsat for at reducere omkostninger, mente vi i 2016, at være nået et 
foreløbigt minimumsdriftsniveau i kredsens daværende konstruktion. Derfor vedtog generalforsamlingen 2016, at 
ændre vedtægternes § 9, og reducere antallet af kredsstyrelsesmedlemmer med 1, fra 7 til 6 personer. På denne 
måde ville vi kunne reducere i antallet af frikøbstimer for at nedbringe udgifterne, men om muligt, forsøge at be-
holde det nuværende serviceniveau. Den beslutning slår fuldt igennem på 2017 regnskabet. Endvidere har vi i den 
sidste del af året reduceret frikøbet med yderligere 150 bruttotimer/år. Det er blandet andet med til at give det 
årets positive resultat. Tilpasningen har haft den ønskede økonomiske effekt, men det kan også mærkes på ar-
bejdspresset, at vi har reduceret arbejdskraften.  

 

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
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Regnskab 2017 

Vi har fortsat stort fokus på at genoprette vores økonomi og afvikle vores gæld til Lån & Spar bank efter købet af 
lejligheden i Stengade, hvor vi har kontor. I de følgende afsnit vil jeg gennemgå de konti, hvor jeg har bemærknin-
ger at tilføje. Eventuelle spørgsmål til regnskabet, kredsens regnskabspraksis, de konti jeg ikke her omtaler, eller 
andet, er I meget velkomne til at spørge på foreningens generalforsamling 20.marts 2018.  

 

Indtægter  

100 10 – Kontingenter HLF  

Vi mister forsat medlemmer. Heldigvis har vi i budgetteringen for 2017 forventet dette drastiske fald, hvorfor vi 
kommer ud af året med et overskud alligevel. Men … 41 medlemmer i fraktion 1+2 siden 1.januar 2017 er rigtig 
mange og vi kan især mærke den triste udvikling på vores medlemmers arbejdsmiljø. De er voldsomt presset af alt 
for mange opgaver, flere forlader folkeskolen end tidligere, og der er massive problemer med at rekruttere kvalifi-
ceret arbejdskraft flere steder. Det er alvorligt på alle måder og en uholdbar udvikling, som vi ved flere lejligheder 
gør de lokale politikere og Center for Dagtilbud og Skoler (DS) opmærksomme på.  

Pt. har vi 645 medlemmer fordelt således:  

100 50 - Obligationer  

Vi har omlagt vores beholdning af værdipapirer, så vi fremover har både obligationer, erhvervsobligationer og akti-
er (KS-møde, 29.juni), da vi fortsat oplever et ringe udbytte.  

100 60 - AKUT  

Vi rammer fint det estimerede budget.  

100 70 – Kontorhold FAK-FU  

Da jeg, ud over at være kasserer i HLF, også er kasserer i FAK modtager vi årligt dkk.500 til kredsen for vores ud-
gifter forbundet med mit hverv. Desuden har vi fået dkk.1.500 af FTF for at lægge lokaler til det tværfaglige organi-
sationsarbejde i forbindelse med MED-udvalgene og FTF-møder. 

Alt i alt har vi godt dkk.20.000 i merindtægt for året.  
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Regnskab 2017 

Udgifter  

300 10 & 300 20 – KS honorar & pension  

Kredsstyrelsesmedlemmernes honorar er fastsat i vedtægternes § 10. Det reguleres løbende over året, i lighed 
med vores overenskomstfastsatte løn. I lighed med sidste år, er der i indeværende år et stort overforbrug på kon-
toen i forhold til de vedtagne. Forklaringen er fortsat, at kredsstyrelsesmedlem Katja Gottlieb er ansat af HLF, 
efter at hun fratrådte sin stilling hos Helsingør kommune. I alt har Katja modtaget knap 120.000 kr. i løn inkl. pen-
sion i 2017. Modregnes Katjas løn og pension svarer de to konti til det vedtagne i § 10.  

300 50 – Honorarer  

DLF, den danske folkekirke og foreningen Skole og Forældre har i 2015 indgået et nationalt samarbejde under tit-
len ’Hvad skal vi med skolen?’. Vi har siden da deltaget i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle aktører. 
Sammen har vi afholdt 2 medlemsmøder – et i maj og et i forbindelse med kommunalvalget i november. Ved beg-
ge arrangementer var ca. 100-120 deltagere. Udgifterne forbundet hertil er opgjort på denne konto.  

300 80 & 300 90– Pension/Frikøb henlæggelse  

Disse to konti udgør tilsammen den udgift kredsstyrelsen årligt refunderer Helsingør kommune. Udgiften opgøres 
som værdien af de timer kredsstyrelsens medlemmer frikøbes fra deres sædvanlige ansættelser på skolerne. Over 
de sidste 3 år har vi reduceret frikøbet for at imødekomme de vigende kontingentindtægter.  

307 00 – Lønsumsafgift  

Når en virksomhed/forening udbetaler løn for mere end dkk.80.000 om året skal man betale lønsumsafgift til sta-
ten. Netop det loft ramte vi igen i 2017, nu hvor Katja har været ansat hele året. Afgiften udgør 6,73 % af den 
samlede udbetalte lønsum og opgjort for året, har vi altså udgifter for i alt godt dkk.6.500.  

KONTOR  

450 11 – Renteudgifter  

I takt med vi reducerer vores gæld på kassekreditten, som finansierede vores køb af kredskontor, betaler vi færre 
renter hvert år. I 2014 var udgiften dkk.23.713 og her i 2017 er vi nede på dkk.10.421. Groft sagt bliver ’huslejen’ i 
Stengade billigere år for år. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, da investeringen i kredskontoret i Stengade 
og finansieringen af samme, har vist sig at være en særdeles positiv historie. Vores samlede udgifter for kredskon-
toret er dette år dkk.78.444 mod hele dkk.108.660 i 2012.  

450 13 – Forbrug – el, vand, varme og vinduespudser  

Vi holder os pænt under det budgetterede niveau.  

450 40 – IT, samt Mobil & telefon  

For et års tid siden omlagde vi vores abonnementer og skiftede udbyder fra TDC til Telia. Det har samlet set spa-
ret os for omkring dkk. 3.500 om året – en reduktion fra 2015 til 2017 på omkring 30 %.  
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ADMINISTRATION  

451 50 – Gebyrer og afgifter  

Vi betaler hvert år knap 9.000 kr. til lønbehandlingsudbyderen Bluegarden for at sikre den rette udbetaling af løn, 

pension og afregning med SKAT. Jeg vil mene, pengene er givet godt ud, da jeg ellers manuelt skulle varetage alle 

betalinger, udsende lønsedler til dem vi betaler honorar, oprette årsafstemningslister og lignende.  

451 50 – Gebyrer og afgifter  

Alle foreninger skal fremover have en LEI-kode, til den nette sum af ca. dkk.1000 årligt. Desuden fik jeg i april en 

afgift fra SKAT, da jeg havde overset at foretage en nulindberetning. Det koster 800 kr. Alt i alt overskred vi bud-

gettet med omtrent dkk.1.400. En stor del af denne udgift kan vi lægge i SF, da den har langt den største del af 

vores værdipapirer.  

KREDSARRANGEMENTER  

453 00 – Faglig klub  

TR er blevet bedre til at afholde Faglig Klub og hente refusion for udgiften hos os – 9 forskellige afdelinger har 

over året benyttet sig af muligheden.  

453 10 – Medlemskursus  

I de år hvor vi ikke afholder medlemskursus opsparer vi alligevel dkk.100.000 så vi fordeler udgiften jævnt over 

årene. Men da vi året forinden ikke havde brugt alt vi havde hensat kunne vi nøjes med at hensætte godt dkk. 

30.000.  

453 20 & 453 30 – TR møder/kurser & KS møder/kurser  

Vi har i år haft et relativt billigt år, og har ikke haft nær de udgifter i forbindelse med kurser vi havde budgetteret 

med. Det skyldes primært at kurserne har været billigere end forventet. Derfor holder vi os langt under budget.  

453 70 – Medlemsmøder  

Se forklaring under konto300 50 Honorar & kørsel – eksterne  
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453 90 – Sommerudflugt, frak.4  

I år har fraktion 4 afholdt flere gode og velbesøgte arrangementer, heriblandt to frokoster på kredskontoret. Årets 
store udflugt gik til Flakfort med kreds 036 og var igen en stor succes.  

DIVERSE  

4540 00 – Repræsentation, gaver, mv  

Vi holder os indenfor budget.  

454 40 – Vedligeholdelse  

Vi har fået malet vores vinduer indvendigt. Prisen endte på dkk.47.390,62 og vi påfører derfor 2018 regnskabet en 
udgift på dkk 2.390,62.  

I langt de fleste udgiftsgrupper går vi under budget og i indtægtsgruppen går vi over:  

SÆRLIG FOND  

Regnskabet for Særlig Fond viser, at vores værdipapirer er steget i værdi over året. Vi kommer derfor ud af året 
med et overskud på små dkk. 19.000. Egenkapitalen i Særlig Fond er dermed fortsat solid, med sine knap dkk. 2,5 
mio.  

KONKLUSION  

Vi kommer ud af 2017 regnskabet med et pænt overskud, i alt for begge regnskaber på lige godt dkk.95.000. Det 
nedbringer vores gæld yderligere og bidrager dermed til den positive spiral vi startede sidste år.  

Vores egenkapital på driften kommer godt styrket ud af 2017 efter vores vedtægtsændring i 2016 (afskaffelsen af 
daværende § 10 stk.1, der handlede om fratrædelsesaftaler for kredsstyrelsesmedlemmer). Konsekvenser bliver at 
vi kan opskrue egenkapitalen med godt dkk.450.000.  

Således kan vi også i højere grad begynde at opbygge vores egenkapital igen og reducere vores 
kassekredit.  

Med disse ord vil jeg overdrage regnskaberne til Generalforsamling 2018.  

/MS  
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http://035.dk/media/10892366/aarsregnskab-hlf-2017.pdf  
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Budget 2018 

2017 har været et år, hvor vi har fået stabiliseret vores økonomi. Konsekvenserne af de seneste generalfor-

samlings beslutninger vedrørende kontingentstigning og reduktion af kredsstyrelsen, har haft den ønskede 

økonomiske virkning. Desuden har vi haft fortsat øje på at være sparsomme og driftsoptimere.  

I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og overslagsbudgetter for de 

efterfølgende år, 2019 og 2020. Budgettet er førstebehandlet 6.december 2017, 2.behandlet 10.janaur 2018 

og endeligt vedtaget af kredsstyrelsen 31.januar 2018. Det er fortsat opdelt i 6 områder – 1 område til indtæg-

ter og 5 til udgifter. Desuden har Særlig Fond sit eget budget og regnskab, som kredsens eksterne revisor, 

Palle Mørch, reviderer.  

INDTÆGTER  

KONTINGENT  

Et stadigt dalende medlemstal betyder vi igen i år budgetterer med færre indtægter end de foregående år. I år 

baseres indtægten på 510 årsmedlemmer i fraktion 1+2 og 120 pensionister. I 2008 havde vi 638 fraktion 1+2 

medlemmer. Det kan alt andet lige mærkes, når indtægterne reduceres så betydeligt (et enkelt medlem læg-

ger årligt dkk.3.300 til HLF).  

OBLIGTIONER  

Efter flere år med støt vigende indtægter, som følge af mindre udbytte og afkast af vores investeringer, 

besluttede kredsstyrelsen i 2017, at omlægge vores investeringer. Vi har allerede i indeværende år fået 

besked om at afkastet er 3-doblet. Det ses tydeligt på budgetteringen.  

AKUT FOND  

Helsingør kommune henter forsat AKUT-refusion i det omfang de kan. Vores andel af AKUT er dermed under 

pres.  

Budget 2018 - HLF 

Af kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 
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Budget 2018 

UDGIFTER  

PERSONALE  

KS HONORAR + OK pension  

Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10. Da Katja 

Gottlieb ikke genopstiller, bortfalder hendes løn fra 1.april. Til gengæld vil det igen figurere på kontoen for 

frikøb.  

TR HONORAR  

Vi forventer, at kan blive nødvendigt at indkalde TR til møde lidt oftere grundet den pågående overenskom-

stsituation.  

HONORAR - EKSTERNE  

I de år hvor vi afholder medlemskursus, bruger vi altid flere penge på eksterne honorar end ellers. Desuden 

påtænker vi at afholde flere medlemsarrangementer.  

FRIKØB + PENSION  

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage deres arbejde i HLF. I 

praksis betyder det, at foreningen svarer arbejdsgiver den lønsum, som arbejdstiden modsvarer. Beslutningen 

om at reducere antallet af frikøbstimer til kredsen truffet på GF 2016, betød en reduktion af udgifterne. I dette 

budgetoplæg lægges der op til en yderligere reduktion på 150 t/år.  

LØNSUMSAFGIFT  

Er igen aktuel, da vores samlede udgifter til ansatte i 2017 oversteg dkk.80.000. Men nu hvor Katja udtræder, 

kan vi igen afmelde afgiften.  
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Budget 2018 

RENGØRING  

Da vores rengøringsdame fylder 18 i år, yder vi en lønstigning på 35 kr./t. Hun følger forsat de overenskom-
staftalte rammer for rengøringsmedarbejdere.  

KONTOR  

DE 4 FØRSTE KONTI  

Da vi i 2013 overtog lejligheden i Stengade, hvor HLF har til huse, havde vi året før haft en huslejeudgift på cir-
ka dkk.100.000. I 2017 er HLF’s udgifter til kontor faldet til knap dkk.76.000. Vores renteudgifter vil fortsat 
dale, da vi år efter år, skærer ned på den kassekredit vi etablerede ved købet. Alt i alt, kan vi kun være 
tilfredse med den udvikling.  

VINDUESPUDSER  

Vinduespudsning foretages kvartalsvis, inde som ude. Udgiften har tidligere ligget på forbrugskontoen.  

 

ADMINISTRATION  

REVISION  

Jeg har lagt lidt til, således jeg kan hente råd og vejledning hos revisor, når det skønnes nødvendigt.  

GEBYR & AFGIFTER  

Denne konto bærer præg af, at der nogle gange opstår uforudsete udgifter på gebyrer. I 2017 skulle alle virk-
somheder med investeringer have en LEI-kode, foreningerne skulle registrere reelle ejere, mv. Summa sum-
marum er, at vi øget gebyrkontoen lidt.  
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Budget 2018 

 

KREDSARRANGEMENTER  

FAGLIG KLUB  

Vil vi gerne opfordre til, at skolerne fortsat gør stor brug af Faglig Klub. Vores fællesskab og høje medlemsen-

gagement er en af vores helt store styrker. Kredsstyrelsen er ikke et sekund i tvivl om, at det ikke er uvilje der 

afholder medlemmerne fra at deltage. Vi vil dog gerne understrege, at vi håber alle medlemmer ser Faglig 

Klub, som et naturligt forum for drøftelser om skolepolitiske og ansættelsesmæssige forhold. Derfor afsætter 

vi lidt flere midler end sidste år til formålet.  

ANDRE UDGIFTER  

ISTANDSÆTTELSE  

I december 2017 fik vores vinduer et tiltrængt løft og blev slebet og malet. Det har virkelig pyntet og for-

længet levetid på vores vinduer. Vi har forsat et toilet i stueplan, der trænger til istandsættelse. Dette tages 

der højde for i overslagsårene.  
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Budget 2018 

INVENTAR  

Kredsstyrelsen forventer løbende at udskifte mobiltelefoner, indkøbe nye stole til mødelokalet 
og lign. småfornødenheder, hvorfor der afsættes penge i budgettet til hvorfor der afsættes pen-
ge i budgettet til dette. I år håber vi at kunne indkøbe nye stole til mødelokalet, da de i høj grad 
trænger. Der afsættes penge til formålet. 

SÆRLIG FOND  

Kredsstyrelsen har også i SF omlagt vores værdipapirer. Det har betydet et større afkast i indeværende år. 

Endvidere er vi ramt af konflikt, og har derfor afsat dkk.30.000 til omkostninger i den forbindelse.  

KONKLUSION  

Budgettet for 2018 afspejler en sund forening, der tager hensyn til de medlemsudviklings udfordringer vi står 

over for. Samlet set budgetteres der med et beskedent overskud på dkk.3.500. Med disse ord overdrager jeg 

det fremlagte budgetter til generalforsamlingen til vedtagelse.  

//MS  

Indkomne forslag 

Der  er ved redaktionens afslutning ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Følg med 

på foreningens hjemmeside, hvor indkomne forslag lægges ud. www.035.dk  
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Valg til kredsstyrelsen 

Der er i år valg til kredsstyrelsen. På de følgende sider kan valgindlæg fra kadidater, der ønske valg til 

kredsstyrelsen, læses. Der er ikke indkommet yderligere valgindlæg. Det er muligt at opstille på selve 

generalforsamlingen. Valgproceduren varetages af dirigenten på generalforsamlingen.  

I forhold til selve valget (dagsordenspunkt 7???) skal vælges følgende:  

1: Formand—Vera genopstiller 

2: Kasserer—Merete genopstiller 

3: 4 Kredsstyrelsesmedlemmer  

 Liselotte Bak genopstiller 

 Susanne Bech genopstiller 

 Christina Gjerding genopstiller  

4: 1 kongresdelegeret  

 Liselotte Bak genopstiller som kongresdelege-

ret 

5: 3 suppleanter til Kredsstyrelsen 

6: 2 eksterne revisorer,  

 Helle Schackinger genopstiller 

 Jesper Pedersen genopstiller 

7: 1 ekstern revisorsuppleant  

 Leif Nissen genopstiller 

 

Valg til kredsstyrelsen 
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Valg til kredsstyrelsen 

 

Tålmodighed, vedholdende indsats og nye veje er velkendte  ingredienser  i det fagpolitiske arbejde- og med troen på at nå 

resultater ved fælles hjælp og indsats er jeg klar til at fortsætte som formand i Helsingør Lærerforening. 

Som offentlig ansat skal lønforholdene selvfølgelig  matche det private arbejdsmarked,og arbejdsvilkårene – arbejdsmiljøet 

skal også være i orden. Blod, sved og tårer…. Blod sved og tårer leveres dagligt af medarbejderne i den offentlige sektor, og 

det er så skræmmende at politikere fra ” Borgen” i disse OK- forhandlinger udtaler at de offentlige ansatte  ”kun vil have, 

men ikke give ” Der leveres hver dag,  fru Løhde, men et stigende arbejdspres sætter sine spor .  Det vi ønsker er såmænd 

bare at arbejdsmiljøet og vilkårene er til at leve under:  at  arbejdsgiverne udviser ansvarlighed for deres ansatte. 

Det er så nødvendigt, at der bliver ”landet ” en overenskomstaftalt arbejdstidsaftale på vores område. Det er grotesk, at læ-

rerne, der brænder for at lave god skole ikke tages alvorligt. Problemet  med rekruttering og fastholdelse er stigende. Vi mær-

ker det allerede i vores kommune. Vilkårene for at være lærer skal selvfølgelig ikke være dårligere end andre offentligt an-

sattes – og det gælder for alle medlemmer af Danmarks Lærerforening.  

Det  er afgørende vi har en velfungerende kredsstyrelse, der favner hverdagens opgaver.  En omfattende og alsidig opgave , 

som kun løses ved fællesskabets indsats, herunder opbakning fra medlemmerne.  

Jeg er klar til at fortsætte…. 

 

Genopstiller 

Vera Sandby Hansen,  

formandsposten 

Lærernes arbejdsforhold og deres arbejdsmiljø er naturligvis hele omdrejningspunktet i mit arbejde som medlem af kredssty-

relsen i HLF. 

Det er en kold tid, som vi lever i… 

Men uanset hvor vanskeligt det kan være, skal vi stædigt blive ved med at kræve ordentlige forhold for os i vores arbejdsliv.  

Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde for dette og genopstiller derfor til valget til kredsstyrelsen i HLF, og med samme ud-
gangspunkt genopstiller jeg desuden som kongresdelegeret. 

Genopstiller 

Liselotte Bak,  

næstformand og arbejdsmiljøansvarlig i HLF 
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Valg til kredsstyrelsen 

 

Jeg blev valgt ind i kredsstyrelsen for seks år siden og ønsker at genopstille både som kredsstyrelsesmedlem og som rep. af 
pædagogisk udvalg, så jeg kan fortsætte arbejdet med at sætte pædagogikken på dagsordenen. 

Vore muligheder for at forberede os både individuelt og i samarbejde med andre skal være optimale! Vi skal have rum til bå-
de team, fase og afdelingsmøder, hvor pædagogikken skal styre! 

Jeg drømmer om en folkeskole, hvor vi har de nødvendige rammer for at levere undervisning af høj kvalitet og fortsat kan 
arbejde for at pædagogikken kan udvikles under forhold som lærerne er tjent med! 

Vi skal sammen kæmpe for bedre kvalitet i folkeskolen og bedre løn og arbejdsvilkår! 

Susanne Lilleballe Bech  

 

Genopstiller 

Susanne Lilleballe Bech  

Siden august har jeg siddet i kredsstyrelsen efter Mette Sigfusson fratrådte. Jeg synes, mit TR arbejde de seneste seks år har 

været en god forberedelse til kredsarbejdet - hvor jeg føler, jeg kan være med til at gøre en forskel. 

I mit kredsstyrelsesarbejde beskæftiger mig mest med sagsbehandling, så som løn - barsel - presserende forhold, og hvad der 

ellers kommer af henvendelser. I kredsen har jeg den øvrige kredsstyrelse til at sparre og debattere med. Som kredsstyrelses-

medlem håber jeg at kunne være med til at skabe bedre vilkår for lærerne i folkeskolen. 

Jeg er kommet godt ind i arbejdet på kredskontoret, er rigtig glad for at kunne støtte medlemmerne i forholdene omkring 

deres vigtige lærerarbejde, jeg vil derfor gerne stille op som kredsmedlem til kredsstyrelsen. 

Christina Gjerding 

Lærer, arbejdsmiljørepræsentant & tillidsrepræsentant på Snekkersten Skole 

Genopstiller 

Christina Gjerding  
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Valg til kredsstyrelsen 

 

Siden jeg første gang blev valgt af mine kollegaer som tillidsrepræsentant tilbage 2005, er der sket rigtig meget i den danske 
folkeskole. Vi har haft 2 forskellige arbejdstidsaftaler og ikke mindst en lockout. Som bekendt endte det med et beskæmmen-
de lovindgreb og L409. Netop nu, er Den danske Model igen under massivt angreb fra vores modpart, KL. Det ender med en 
konflikt, af hidtil usete dimensioner. Og så er der Skolereformen, som skulle give eleverne en ’ny og spændende skoledag’. 
Resultatet er at folkeskolen lider og at lærere og elever i stigende grad vælger folkeskolen fra. Det er en katastrofe. En derou-
te uden sidestykke i dansk skolehistorie.  

Jeg har været med et godt stykke af vejen, og kan konstatere, at overenskomster kommer og går. Det har jeg ikke tænkt mig. 
Jeg vil gerne fortsætte med at kæmpe for folkeskolen. Fortsætte med at kæmpe for ordentlige løn- og arbejdsforhold for fol-
keskolens lærere. Fortsætte med at kæmpe for et værdigt arbejdsliv på aftalte vilkår. Jeg vil gerne kæmpe for Helsingørs læ-
rere. Derfor vil jeg genopstille til posten som kasserer i Helsingør Lærerforening 

Genopstiller 

Merete Svalgaard Knuhtsen -   

Kassererposten 
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Evt. 

 

Tak for fremmødet! 


