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Ekstraordinær kongres 

Den 5. februar 2020 afholdt Danmarks Lærerforening eks-
traordinær kongres i Tivoli Hotel og Congress Center 

V. Formand Vera Sandby Hansen 

Den ekstraordinære kongres havde til formål at give formandsskabet mandat til den kom-
mende periodeforhandling, den forhandling der skal være mellem KL og DLF inden næste 
overenskomstforhandling i 2021. Periodeforhandlingen starter 5. marts i år. Kongressen var 
lukket, så der har ikke været gengivelser af de drøftelser, der fandt sted. 

Anders Bondo fremlagde sin strategi, som han fik tilslutning til. Helt overordnet går det ud 
på, at man mødes med KL og drøfter de problemstillinger, der ligger og igennem disse 
drøftelsen finder en fælles vej. Kommissionsrapporten indeholdt nogle forslag, som kom-
missionen anbefaler bliver drøftet  i forhold til at få løst nogle af problematikkerne omkring 
lærernes arbejdstid, f.eks. sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne 
for forberedelse, teamsamarbejde og lærernes faglige udvikling. 

I forhold til de fælles meldinger,  der har været  fra KL og DLF lægges der bogstaveligt talt 
op til den nye start, som man talte ind i ved overenskomsten i 18. Der er en fælles erken-
delse af at et øget samarbejde mellem parterne på alle niveauer er en nødvendighed.  Nu 
er det så op til parterne at finde disse løsninger. Lad os se hvad , de når frem til. 

For mig vil det være af stor betydning at man får nogle aftaler , der kan støttes ret på.  Lige 
meget hvor gode venner man kan være, så ved vi også , at der kan være brug for klare reg-
ler ved uenigheder.  Det fagretslige system skal bruges efter formålet. Måske kan vi nå at få 
en urafstemning inden sommerferien… 

 

  

 

Du er inviteret til årets Du er inviteret til årets Du er inviteret til årets    

valgvalgvalggggeneralforsamling  

i Helsingør Lærerforening   

fredag den 20. marts 2020 kl. 17.00 

I kantinen, på Borupgårdskolen 

Tilmelding, spisning: 035@dlf.org 



2 

 

VIVE        

Hovedkonklusionerne fra de to rapporter, som VIVEs rapporter lyder:  

 Fagligt svage elever er ikke blevet løftet fagligt 

De fagligt svage elevgrupper har ikke fået det tilsigtede løft i reformperioden. Hverken i dansk eller mate-

matik har der været nogen udvikling i resultaterne for de elever, der har en udfordrende social baggrund. 

Det gælder både, når man kigger på de nationale test i 6. klasse og afgangsprøverne i 9. klasse. 

Den faglige forskel mellem de udfordrede elever og de andre elever er ikke blevet mindre af reformen - 

et af de mål, der var centrale i reformen. 

 Elevernes trivsel er faldet  

Trivslen "som helhed" er dalet fra 2014 til 2018. I udskolingen er andelen af elever, der har en høj trivsel, 

dalet med tre procentpoint fra 61 procent i 2014 til 58 procent i 2018. På mellemtrinnet er andelen af 

elever med høj trivsel faldet med to procentpoint i samme periode. 

Elevernes engagement i undervisningen er dog stabilt. 

Afsluttende evaluering af folkeskolereformen 

Undervisningsministeriet har bedt Det nationale forsknings– og analysecenter for velfærd, VI-

VE, om at udarbejde en rapport ved indførelsen af folkeskolereformen.  

https://www.vive.dk/da/temaer/folkeskole/  

 

HOVEDPUNKTERNE I FOLKESKOLEREFORMEN. 

Hævet timetal: 30 timer for 0. til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 

7. til 9. klasse. 

Ekstra lektiehjælp. I første omgang var det tvunget for skolerne at organisere lektieca-

féer om eftermiddagen, men frivilligt at deltage. 

Konservative fik efter valget i 2015 ændret det til, at skolerne skulle tilbyde lektiehjælp 

i skoletiden. 

Tid til understøttende undervisning, som skal gøre skoledagen mere varieret og knytte 

sig til de fag, eleverne har på skoleskemaet. Den skal styrke elevernes sociale kompe-

tencer og trivsel og kan varetages af pædagoger. 

Idræt, motion eller bevægelse svarende til 45 minutter om dagen. 

Præcisering af de fælles mål i de enkelte fag. 

Alle lærere skal i 2020 have linjefag i de fag, de underviser i. 

https://www.vive.dk/da/temaer/folkeskole/
https://www.vive.dk/da/temaer/folkeskole/


3 

        

VIVE fortsat  

 De faglige resultater er ikke forbedret 

Der er endnu ikke overordnede tegn på, at reformen har haft positiv betydning for elevernes faglige re-

sultater, skriver VIVE. 

9. klassernes afgangsprøver har haft et fald i resultaterne i dansk og matematik fra 2012 til 2018, men de 

er "næsten konstante". 

 Fagtimer har ikke givet bedre resultater 

Flere dansk- og matematiktimer har ikke gjort en stor forskel for resultaterne i de nationale test i 6. klasse 

og for 9. klasses afgangsprøver. 

Inden reformen viste undersøgelser, at flere fagtimer havde en positiv indflydelse på resultaterne, men 

det er altså ikke fortsat efter reformen. Vibeke M. Jensen, seniorforsker ved VIVE, peger på, at der kan 

være flere grunde til det. 

- Indholdet i skoledagen har også ændret sig, og lærerne har mindre forberedelsestid i dag end tidligere, 

hvilket også kan påvirke kvaliteten af undervisningen og dermed resultaterne, siger hun ifølge presse-

meddelelsen. 

 Bevægelse hjælper på trivslen 

Bevægelse i dansktimerne har en positiv betydning for elevernes oplevelse af ro og orden samt den gene-

relle trivsel på mellemtrinnet. Ifølge lærerne kan bevægelse understøtte elevernes fællesskab og øge de-

res koncentration, hvis man indsætter bevægelsen, når der er brug for en pause. 

Bevægelsen kan også skabe uro, fordi det tager tid at komme tilbage til undervisningen. Lærerne vil ifølge 

rapporten selv bestemme, hvornår eleverne har brug for at bevæge sig. 

 Under halvdelen af skolerne har indført alle reformens tiltag 

I 2018 er det under halvdelen af skolerne, der har fået indført alle skolereformens tiltag. Allerbedst går 

det med at sætte tid af til understøttende undervisning og lektiehjælp, mens det går noget mere sløjt 

med bevægelse i skolen og Åben Skole. 

Mellem 42 og 44 procent af lærerne og pædagogerne vurderede i 2018, at de fire ovenstående reform-

elementer i høj grad fremmer elevernes læring, og det er flere end tidligere. Det er afgørende, at lærere 

og pædagoger bakker op om indholdet, da det er dem, der skal føre det ud i livet i hverdagen. 

 Store reformer tager lang tid at implementere 

Der er fortsat et stykke vej til fuld implementering af reformelementerne. Det kan være én af årsagerne 

til, at folkeskolereformen endnu ser ud til at have begrænset betydning for elevernes læring og trivsel. 

Tidligere undersøgelser peger på, at det tager 5-15 år, før implementeringen af store reformer er gen-

nemført. Derfor er det svært at vurdere betydningen af skolereformen nu. 

 

Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-her-er-dommen-over-folkeskolereformen  
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Ny lærer i Helsingør Kommune  

 

Nyansat lærer i kommunen 

Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der 

gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere m.fl. 

Derfor har Danmarks Lærerforening udarbejdet en kortfattet oversigt over centrale elementer i lærernes 

ansættelsesvilkår. Har du brug for yderligere information – eller er der forhold, du er i tvivl om – kan du 

rette henven-delse til din tillidsrepræsentant eller den lokale kreds af foreningen. 

På Hellebækskolen havde TR, Merete og Lisbeth et kort introduktionsmøde med to nyansatte lærere ved 

skoleårets begyndelse. Her blev de nyuddannede og nyansatte lærere præsenteret for HLF og DLF, 

hjemmesider, ferieregler og gennemgang af opgaveoversigt. 

I december 2019 havde TR, aftalt at mødes med de to lærere for at høre, hvordan det første halvår på 

arbejdspladsen var forløbet. Anya Rasmussen kunne fortælle, at det havde været rart med en hurtig ori-

enteringssamtale fra start og at det føltes godt at være blevet set, hørt og præsenteret for Foreningen 

og lokale aftaler.  Endnu har Anja ikke benyttet sig af Lærerforeningens hjemmesider, for som hun siger, 

har hun haft vanskeligt ved at få overskud til at fokusere på meget andet end sine undervisningsopgaver 

som barselsvikar på Hellebækskolen. Adspurgt, om der er emner som hun synes, at vi i HLF og DLF bør 

gøre en særlig indsats for at ændre, fortæller Anja, at hun oplever klasselæreropgaven fylde vanvittigt 

meget. En opgave som ikke kan klares udelukkende ved et kontant beløb, - der bør være tid til de mange 

møder det kræves at deltage i, ellers bliver tiden til forberedelsen ramt.  Anja er ærgerlig over at det 

kommende medlemskursus ligger på et tidspunkt, hvor hun ikke har mulighed for at deltage.  

Ditte Skinbjerg, som er den anden af de nyansatte lærere, er tilknyttet udskolingen på HE. Det er hendes 

1. job som lærer og selvom at hun var blevet advaret om, at kunne få et ”Realitetschok”, er hun overra-

sket over mængden af møder, i forbindelse med Chromebooks, Aula. Ditte er åben overfor nye udfor-

dringer, men mængden af nye ting at skulle sætte sig ind i har været enorm. Heldigvis oplever Ditte, at 

mødet med eleverne og kollegerne har være rigtig godt. Hun føler sig godt taget imod og har været glad 

for at arbejde i teams. Ditte er tilfreds med sit skema, men det kniber med tid til forberedelsen. Ditte har 

benyttet DLF og HLFs hjemmesider og føler sig tryg ved at TR er tilgængelig på skolen og er en del af læ-

rergruppen. 

TR og KS medlem Lisbeth Winkler ønsker,  

Anja og Ditte og alle nye lærere i Helsingør kommune, alt det bedste. 

 Anders Bondo Christensen besøger Helsingør 

Den 17. februar var Anders på besøg på Skolen ved Gurrevej, her 

fik talt med lærere og ledelse, derefter var der frokost i  

Helsingør Lærerforening. For til sidst af mødes med borgmester 

Benedikte Kjær 

Billedet er fra besøget på HLF´s kontor i Stengade. 


