
Referat af Generalforsamling i Helsingør Lærerforening 

Onsdag d. 17. marts 2021 

 

Mødet foregik virtuelt pga. Covid19 situationen og forsamlingsforbud. 

 

1. Valg af dirigent 

Mette Sigfusson, DLF 

2. Valg af referent 

Brigitte Clausen, Hellebækskolen 

3. Beretning 

Skriftlig beretning v/ formand Merete Svalgaard Knuhtsen 

Beretningen ligger på hjemmesiden. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Mundtlig beretning v/ formand Merete Svalgaard Knuhtsen: 

• Lokalaftale 

Merete redegjorde for den nyligt indgået Lokalaftale A20 med Helsingør Kommune 

og henviste til medlemsmøde d. 13. april. 

• Covid 19 

• Løn 

• Kommunikation 

• Medlemsarrangementer 

• Kommunalvalg 2021 

• Samarbejde og netværk 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Medlem fra Tibberup: 

Spørgsmål til ferieåret. Spørgsmål til censorater.  



Merete: Vi mærker, at lærerne vi er ved at være Covid19 trætte og det er svært at 

være i hele tiden at skulle være omstillingsparat. Dette har kredsen opmærksom på. 

 

Medlem fra Skolerne i Snekkersten: 

Har Helsingør kommune en holdning i forhold til afholdelse af de nationale test? 

Merete: Det var på byrådsmødet for nyligt, og her blev det besluttet at gå videre med 

en anmodning til Undervisningsministeriet om at droppe de nationale test i år. Vi 

bakkede op om den anmodning. 

 

Medlem fra Skolerne i Snekkersten: 

Det er lang tid at undervise hjemmefra og ikke vide, hvor længe det hele varer. Mange 

kolleger har fået fysiske problemer bl.a. ømme muskler mv.  

Merete: Vi er meget opmærksomme på arbejdsmiljøet, og vil opfordre til enten at 

hente møbler fra skolen hjem eller at man fysisk placerer sig på skolen og underviser 

derfra. 

 

Medlem fra Hellebækskolen: 

Elevplaner – Der er meget forskellige måder at håndtere elevplaner på i Helsingør 

Kommune.  

Merete: Der er pt. ingen bekendtgørelser, der fritager os fra at lave elevplaner. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Regnskab v/ kasserer Susanne Lilleballe Bech. 

Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt. 

Regnskabet og beretningen ligger på hjemmesiden. 

 



5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår v/ kasserer 

Susanne Lilleballe Bech. 

Kassereren redegjorde for budget 2021. Budgettet ligger på hjemmesiden. 

Kontingent for 2021 foreslås uændret.  

Budgettet og fastholdelse af kontingent blev enstemmigt vedtaget.  

 

7. Eventuelt: 

Merete takkede for deltagelse og støtte til vores nye Kredsstyrelse.  

Merete takkede dirigenten og referenten.  

 

Mette Sigfusson takkede for god ro og orden. 

 

Mødet sluttede kl. 18:30 

Antal deltagere: 38  


