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

Velkommen til et nyt skoleår 
Så ringer det ind, og et nyt skoleår er gået i gang. Helsingør Lærerforening vil gerne med denne hilsen sige 
velkommen tilbage til alle medlemmer. Vi håber du har nydt sommeren og ferie, med tid til ro og nærvær 
med familie og venner.  

Det kommende skoleår vil byde på indtil flere store begivenheder, som er værd at kaste en særlig op-
mærksomhed på. 

Kongres 

Der afholdes ordinær Kongres i Danmarks Lærerforening 1.-3.oktober 2019. På kongressen skal der i år 
vælges formand og næstformand. Særligt vedr. valget om næstformandsposten er valgkampen allerede 
skudt i gang, da nuværende næstformand Dorte Lange har fået en modkandidat. Morten Refskov, nuvæ-
rende Hovedstyrelsesmedlem og Formand for Ballerup Lærerkreds, har nemlig meldt sit kandidatur. Du 
kan læse mere om det på folkeskolen.dk  

https://www.folkeskolen.dk/815985/dlf-valg-naestformandskandidater-paa-valgturne  

Lærerkommissionen 

I forlængelse af OK18, skal Lærerkommissionens arbejde afsluttes med udgangen af 2019. Lærerkommis-
sionen er en uafhængig undersøgelseskommission, der skal afdække og komme med forslag og anbefalin-
ger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvailtet i undervisnng, 
understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Kommissionen er nedsat efter aftale 
mellem KL og LC ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Kommissionen er begyndt sit arbejde i 
september 2018. Kommissionens arbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2019. Derefter skal der fø-
res forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlingerne skal senest være 
afsluttede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021. 

Hovedstyrelsesvalg 

I december er der igen valg til DLF's hovedstyrelse. Her anbefaler vi som tidligere, at stemme på Regitze 
Flannov, der er formand i Frederikssund Lærerkreds, og som har siddet to perioder i Hovedstyrelsen. Du 
kan læse mere om Regitze her   

http://www.dlf37.dk/media/7570618/valgfolder-regitze.pdf  

 

Ny Lokal Arbejdstid- og Lønsaftale 

Og så vores nye Lokale Arbejdstidsaftale og Lønaftale trådt i kraft 1.august 2019. Vi vil følge begge dele 
nøje i det kommende år og gøre vores til, at sikre en god implementering.  

Du kan læse mere om Arbejdstidsaftalen og Lønaftale her. 

http://www.035.dk/loen-vilkaar/arbejdstid/arbejdstidsaftale-2019 

http://035.dk/media/12374450/lokalloenaftale-2019.pdf  

https://www.folkeskolen.dk/815985/dlf-valg-naestformandskandidater-paa-valgturne
https://www.folkeskolen.dk/815985/dlf-valg-naestformandskandidater-paa-valgturne
http://www.dlf37.dk/media/7570618/valgfolder-regitze.pdf
http://www.dlf37.dk/media/7570618/valgfolder-regitze.pdf
http://www.035.dk/loen-vilkaar/arbejdstid/arbejdstidsaftale-2019
http://www.035.dk/loen-vilkaar/arbejdstid/arbejdstidsaftale-2019
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Nyheder 

Løntjek 

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 jævnligt 

fejl af større eller mindre karakter. I år tager vi ud på de enkelte storskoler. Hold øje med hjemmesiden for 

datoer.  

Medlemskursus 

Vi afholder 28-29.februar 2020 atter vores traditionsrige medlemskursus på Hotel Frederiksdal i Lyngby. 

Sæt derfor allerede nu et stort kryds i kalenderen, hvis du kunne tænke dig et døgn med fagpolitisk islæt i 

selskab med kollegaer. Nærmere info om program og tilmelding følger omkring årsskiftet. 

Generalforsamling 2020 

Og så er der selvfølgelig også vores årlige generalforsamling, som i lige år er en såkaldt valggeneralforsam-

ling. Vi forventer at afholde generalforsamling fredag 20.marts 2020. Vel mødt! 

 

 

 

 

 

 

Gå-hjem-møde for nye medlemmer 

Er du nyansat lærer i Helsingør kommune, så kig forbi Kredskontoret, Stengade 75, Helsingør,  

til en snak og en snack onsdag 9.oktober fra kl.16.30.  

 

 



3 

Arbejdsmiljø  

 DLF og Arbejdsmiljøet 

V. Liselotte Bak, næstformand og arbejdsmiljøansvarlig i HLF 

Vidste du, at DLF har en arbejdsmiljøstrategi? 

Hvis ikke, kan du læse de 5 pejlemærker for strategien nedenfor. 

DLF tildeler lærernes arbejdsmiljø større og større opmærksomhed, da det er tydeligt, at mange lærere er 

pressede i deres arbejdsmiljø i arbejdshverdagen. 

På den baggrund er pejlemærkerne udarbejdet som et højt prioriteret opmærksomheds- og indsatsområ-

de, der skal arbejdes med på alle niveauer. Helt ud i det enkelte A-MED og på den enkelte skole. 

De 5 pejlemærker for DLF´s arbejdsmiljøstrategi 

De fem pejlemærker er ligeværdige, og nummereringen er således ikke udtryk for en prioriteret rækkeføl-

ge.  

DLF vil prioritere: 

1. fremme af arbejdsglæde og trivsel  

Arbejdsglæde og trivsel fremmes bl.a., når lærerarbejdet opleves som meningsfuldt, og når lærerne oplever 

at de har indflydelse på og kan lykkes med deres vigtige opgave (uddrag) 

2. forebyggelse og tidlig indsats  

…og vi vil have særligt fokus på, at der kan ageres i tide, mens problemer stadig er små frem for store. 

Kompenserende og indgribende foranstaltninger er reaktive og vi skal primært agere proaktivt (uddrag) 

3. holdbare løsninger i et helt arbejdsliv 

Der skal være balance mellem krav og ressourcer og lærerne skal have en oplevelse af, at de har de nød-

vendige kompetencer til at håndtere kompleksiteten i opgaverne, så der tages højde for at risici og nedslid-

ning undgås. Medlemmer har forskellige behov i forskellige livsfaser og der skal være opmærksomhed på, 

at arbejdspladsen kan rumme medarbejdere med midlertidig eller livslang nedsat arbejdsevne (uddrag) 

4. arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid 

Vi vil sikre, at nye tiltag og indsatser også inddrager arbejdsmiljøperspektiver (uddrag) 

5. kontinuitet, systematik og koordinering  

Vi vil skabe tydelig sammenhæng i arbejdsmiljøarbejdet og undgå hovsaløsninger 

Der er behov for øget koordinering af arbejdsmiljøindsatsen og for, at vi i højere grad får tydeliggjort at vi i 

fællesskab har igangsat indsatser der har samme mål for øje. Vi vil skabe synlighed og gennemsigtighed i 

arbejdsmiljøarbejdet, så alle ved, hvilken retning vi bevæger os i (uddrag)    

Du kan læse hele strategien i principprogrammet på DLF’s hjemmeside 

https://www.dlf.org/media/7436906/vedtaget-principprogram-for-danmarks-laererforening-2015.pdf 

https://www.dlf.org/media/7436906/vedtaget-principprogram-for-danmarks-laererforening-2015.pdf
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Nyt fra formanden 

Kære medlem 

V. Vera Sandby Hansen, formand 

Så er vi godt i gang med næste skoleår. På kredskontoret har der været gang i ansættelser, og som van-

ligt skal jeg opfordre til, at alle er med til at tage godt imod vore nye kolleger. Modtagelsen af nye kolle-

ger er et af emnerne i vores lokale arbejdstidsaftale og skal evalueres i løbet af efteråret. I den sammen-

hæng afholder vi møde på kredskontoret netop for denne gruppe d. 9. oktober fra kl. 16.30 på kreds-

kontoret. 

Hele arbejdstidsaftalen skal evalueres, og vi følger implementeringen især via tillidsrepræsentanterne. 

Som det er sagt på alle skolemøderne om aftalen, både af vores centerchef og os, er begge parter klar 

over, at HLF stadig har nogle ønsker som ikke er indfriet ved denne aftale. Aftalen har vi fra HLF betegnet 

som ”et skridt på vejen ”.    

Derfor er det også med stor spænding, vi venter på kommissionsrapporten: 16. december. Jeg håber 

virkelig der vil komme oplysninger på bordet, som kan gavne vores arbejdsforhold- og dermed folkesko-

len. Der skal virkelig gøres en indsats for at rekruttere nye lærere, og i øvrigt sikre lærernes arbejdsmiljø, 

så lærerne kan bruge deres viden, professionalisme til at lave god skole. Det sker derude, men rammer-

ne skal vi have kraftigt forbedret. Jeg vil have lov at være optimistisk, jubeloptimist nej - men med en 

ændret vindretning på Christiansborg og i KL vil jeg sætte min lid til positive forandringer. De kommer 

ikke af sig selv. Der skal stadig arbejdes for hvert fremskridt, og det gør vi i fællesskab i Danmarks Lærer-

forening.   

Ny ferielov 

Den nye ferielov træder i kraft september 2020, men den nye samtidigheds optjeningsperiode træder i 

kraft september 2019. Forvirret??? 

Meget mere om den nye ferielov under linket her: http://www.035.dk/loen-vilkaar/ferie  

http://www.035.dk/loen-vilkaar/ferie

