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Partierne SF, Venstre, Radikale Venstre, Lokaldemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialdemo-
kratiet og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om Helsingør Kommunes budget for 
årene 2022-25. Budgettet er det sidste budget i denne byrådsperiode. 

På skolernes område lyder teksten således: 

Skolerne i Helsingør Kommune oplever i stigende grad, at flere og flere elever har behov for 
specialtilbud, hvilket også påvirker skolernes økonomi. Alle børn skal have den bedst mulige 
skolegang – og målet er, at flere børn modtager deres skoletilbud enten i almene klasser el-
ler i inkluderende tilbud på almene skoler.  

Budgetforligspartierne er enige om, at arbejdet med inkluderende indsatser og tidlig indsats 
skal prioriteres for derigennem at mindske væksten i antallet af børn som segregeres. Par-
terne er enige om at styrke folkeskolerne de kommende år, og derfor fastholdes beløbet fra 
puljen til flere lærere i folkeskolen på ca. 9 mio. kr.  

Renovering af skoler Budgetforligspartierne afsætter over de kommende otte år godt 400 
mio.kr. til skolerenoveringer.  

Udvidelse af det specialiserede tilbud Team V Kommunen har igennem de seneste år udvi-
det kapaciteten på egne special- og behandlingstilbud på skoleområdet, herunder til børn 
og unge med autismespektrumforstyrrelser.  Parterne er enige om udvide kapaciteten ved 
at afsætte ca. 3,5 mio.kr. til at etablere egnede lokaler i tilknytning til Team V i 2023 . 

Kilde: faktanotat_budgetforslag_2022_2025_web.pdf (helsingor.dk)  

 

https://www.helsingor.dk/media/er2ddquo/faktanotat_budgetforslag_2022_2025_web.pdf
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Kommunaldirektør, centerchef, sko-
leledelse og tillidsrepræsentanter fra 
alle skoler i Helsingør var samlet på 
10.klassesskolen for at drøfte og ud-
veksle erfaringer med lokaleaftalen, 
som bygger på A20. 

Der var gruppedrøftelser på tværs af skolerne og inden for skolerne. 

Der er enighed om, at det er samarbejdet, som skal bære det fremtidige arbejde med lokalafta-
len. Der er også enighed om, at dette første skoleår er blevet brugt til at øve os i . Fremadrettet 
vil der på skolerne være fokus på, at skoleplanerne skal  indeholde det, der er vigtigt for den en-
kelte skole, måske endda matrikelvis.  Kredsen arbejder fortsat på at opgaveoversigterne bliver 
endnu mere gennemsigtige og tydelige, så alle vores medlemmer kender deres arbejdsopgaver. 

 

A20 Dialogmøde        

SKOLE  
LAVER VI 
SAMMEN ! 
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Medlemsbesøg på Rådhuset        

Besøg på Rådhuset 
Den 16. september løb det andet medlemsarrangement i år af stablen — besøg på Rådhuset. 
Peter, der er rådhusbetjent, viste rundt i alle afkroge af Rådhuset. Fra kælderen og arresten, 
op gennem de gamle oprindelige velbevarede lokaler, der er farvebestemt og bærer navn 
derefter, til den smukke byrådssal med farvede glasmosaikker. Der er nok af navneplader og 
billeder at kigge på undervejs og rygtet vil vide, at én af de tidlige byrådsmedlemmer først 
blev fotograferet efter sin død. 

Endeligt førte Peter vej til toppen med den smukkeste udsigt over byens tage og ikke mindst 
Kronborg. På det gamle rådhusloft trak vi det gamle rådhusur op. 

Næste arrangement er Svampetur den 9. oktober og James B i biografen den 13. oktober. 

Vi glæder os til at se jer! 

Tips til god online-undervisning 

Online-undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen kan med fordel bruges som et 
supplement til din egen undervisning. 

For eksempel: 

 Ved feltarbejde. Send dine elever ud og undersøg/find objekter i naturen og de kom-
munikerer med dig undervejs. Giver eleverne en virkelighedsnær undervisning sam-
tidig med, at de bevæger sig. 

 Ved projektopgaven. Hold vejledningssamtaler online. Sparer tid for gruppen og gi-
ver større fleksibilitet i deres arbejde. 

 Ved praktikophold. Følg din elev i praktikken. Erstatter et telefonopkald eller besøg 
på praktikstedet. 

 

Online-undervisning må dog aldrig blive en spareøvelse og skal kun anvendes, hvor det er 
didaktisk berettiget og giver god mening :) 
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Kongres på vej        

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2021  
Kongressen afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center 2.-4. november 
2021. Helsingør Lærerforening er repræsenteret ved de 2 kongresdele-
geret, Politisk Leder Merete Svalgaard Knuhtsen 
og kasserer Susanne Lilleballe Bech. 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 

2. Forretningsorden 

3. Formandens beretning 

4. Principprogrammet 

5. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 

6. Årsrapport for 2019 og 2020 

7. Fastsættelse af kontingentet for 2022 og kontingentramme for 2023 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for perioden 1.1.2022 – 31.12.2026 

9. Eventuelt 

I kan læse mere her: Kongres november 2021 - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)  

Kongressen er åben for alle og vises desuden på DLF’s hjemmeside. 

 Efterårs- 
konkurrence 
 

 Gæt hvor mange  

 donationsplader, der  

 hænger i Det blå Værelse 

  

 

  Send dit gæt til : 

     035@dlf.org  

  senest den 15.10  

https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-november-2021

