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Politiske fokuspunkter HLF  
v/ Merete Svalgaard Knuhtsen 

I kredsstyrelsen i HLF er vi optaget af det gode arbejdsliv i 
skolen.  Børnene skal opleve den bedst mulige skole inden-
for de givne rammer. Lærerne skal opleve, at de  lykkes 
med deres arbejde, så børnene mærker det gode børneliv 
med værdifulde relationer. Børnene skal møde lærere med 
høj faglighed, og lærere, som styrker deres udvikling. Bør-
nene skal indføres i samfundets kulturer og værdier gen-
nem demokratiske processer. De skal mødes af ligeværd og 
retfærdighed og inspireres til aktivt at kunne deltage i både 
skolens sociale strukturer, men på længere sigt også ver-
denssamfundet. Og uanset baggrund og forudsætninger 
kunne forlade skolen med drømme og forventninger til li-
vet. Folkeskolens opgave er fundamental. Dette kalder på 
et samvittighedsfuldt samarbejde med kommunen, fordi 
skole laver vi nemlig sammen! 

Derfor har vi, under forhandlinger med Helsingør kommune vedrørende lærernes arbejdstidsaftale 
A20, fremsat krav om at reducere det maksimale undervisningstimetal i Helsingør. Vi mener, at et la-
vere undervisningstimetale kan styrke:  

Kvaliteten i undervisningen - ved at frigive arbejdstid for den enkelte lærer, bidrager vil til at 
sikre mere tid til forberedelse og dermed højne kvaliteten i undervisningen for det enkelte 
barn.  

Inklusionen - ved at frigive arbejdstid for den enkelte lærer, skaber vi mulighed for at lærerne 
kan arbejde mere med inklusion og klassefællesskabet.  

Rekrutteringen -  færre undervisningslektioner vil være et meget stærkt rekrutteringskort og 
gøre Helsingør kommune til en attraktiv ansættelseskommune. Vi har erfaring for, at lærere 
kigger på lektionstallet, når de søger nyt job. I kombination med vores Lokalaftale A20 vil især 
nyuddannede få den allerbedste start på lærerlivet.  

Og give mere tid til det enkelte barn – klasselærerfunktionen kan styrkes, så eleverne kan ’få 
den klasselærer, som vi alle sammen kan huske’. Alt for mange forældre fravælger folkeskolen, 
ofte med den begrundelse, at der er manglende fokus på og tid til deres barn. Færre undervis-
ningstimer for den enkelte klasselærer vil frigive ressourcer til mere fokus på det enkelte barn i 
skolen 

Konkret ønsker HLF at reducere det maksimale undervisningstimetal for lærere og børnehaveklassele-
dere fra de nuværende 795/835 timer til 750 timer — for både lærere og børnehaveklasseledere. 
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Så er HLF klar med en oversigt over den perlerække af medlemsaktiviteter vi har 
på programmet i det første halvår. Du vil modtage en invitation på mail til hvert 
enkelt arrangement. Og heldigvis er det super nemt at tilmelde sig — det foregår 
nemlig også via mail.   

MEDLEMSAKTIVITETER i HLF 
Trivsels AktivitetsKalender — TAK! 

HVAD HVORNÅR DETALJER 
Rundvisning på  

Helsingør Rådhus  

16. september 
kl.16.30—17.30 

Rundvisning på vores lokale rådhus i Helsingør, 
blandt andet med besøg i Byrådssalen, det røde væ-
relse mv. 

Svampetur i Nyrup Hegn  9. oktober kl.9-12 Tag et par gode sko på, en lille kniv og en kurv med 
og lær at sanke skovens svampe. Bliv klogere både 
på dem, der kan spises og dem, der absolut ikke kan. 
Vi slutter af med at byde på frokost over bål.  

 

Biograftur med James 
Bond  

 

13. oktober kl.16.30 Tag familien med og se den længe ventede, seneste 
udgave af James Bond-film: No time to die 

HLFnyt konkurrence  Uge 41 Deltag i vores konkurrence og få mulighed for at vin-
de en lækker kurv med godter til efterårsferien. Ga-
ven kan hentes på Kredskontoret. 

Valgdebat #KV21 på 
Konventum  
 

9. november kl.17-19 

   
16. november skal vi igen til stemmeurnerne og af-
gøre, hvem der skal repræsentere os i byrådet i de 
kommende 4 år. Der er lagt op til en gyser, da de 
konservative i Helsingør de seneste år har haft et 
meget snævert flertal, og med Lokaldemokraten Jan 
Ryberg ude og Nye Borgerlige på spring, rokkes der 

LønTjek 

 

Uge 47 Intet år uden løntjek! Traditionen tro afholder vi igen 
løntjek for vores medlemmer. Hold øje med, om vi 
kommer forbi din skole i år eller kom på besøg på 
Kredskontoret og få styr på lønnen. 

 

Julekonkurrence  1.-10.december  Vær med når vi skaber ægte julehyggestemning med 
en julekonkurrence på vores hjemmeside og Face-
book. Vi sætter julemiddagen på højkant med et ga-
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Medlemsarrangement på rådhuset 
Den 16. september kl. 16.30 er der mulighed for at deltage i 
endnu et medlemsarrangement, nemlig rundvisning på 
Rådhuset i Helsingør. 

Dette er en enestående chance for at se alle de fine gamle 
møderum og føle sig henført til tidligere tider, som f.eks 
nede i de tidligere fængselsceller. 

Her kan du også få inspiration til din undervisning, og evt. 
planlægge en rundvisning med egen klasse. 

I vil modtage en mail med invitation og om, hvordan I til-
melder jer medlemsarrangementet. 

Vi glæder os til at se jer. 

 

 

Tak til testerne 
Vi har hele til foråret og i tiden op til skolernes sommerferien haft 
en ekstra medarbejdergruppe på skolerne.  
Det er naturligvis testerne, vi tænker på, der for en tid har indtaget 
et kontor, arbejdsrum, klasselokale eller faglokale, hvor de tålmodigt 
og med godt humør, har ført tusindvis af testpinde i næserne på 
rigtig mange børn og voksne.  
For alle har det givet en stor tryghed. 
At det tilmed har været muligt i ar-
bejdstiden, har i den grad gjort en for-
skel og været en stor lettelse i den 
travle og omskiftelige hverdag. 
 

   TAK 
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Bagsiden 

 

Pølser & Politik 
Sidste år skød vi skoleåret i gang med pølser og 
en fagpolitisk snak. Det gjorde vi igen i år under 
overskriften ’Pølser og Politik’.  

Tak til alle de skønne medlemmer, tak til vore lo-
kale politikere, tak til de øvrige organisationer, 
som mødte op.  Og tak for talerne på ølkassen. 

Pølsevognens søde personale  sørgede for pølser, 
fadøl og cocio til medlemmerne. Børnene fik bal-
loner. Solen skinnede det meste af eftermidda-
gen. 

De heldige vandt præmier hos Lærernes Brand-
forsikring og Lån og Spar. 

Hvis du ikke nåede at deltage i arrangementet, så fortvivl ikke ... 

Vi satser stærkt på at vende tilbage næste år.  


