
 

 

HELSINGØR LÆRERFORENING 

Udtalelse fra HLF til politikerne vedr.  
rammebesparelserne på budget 
2022-2025 
Skolens kerneopgave er at styrke børns læ-
ring, udvikling og demokratiske dannel-
se. Helsingør Lærerforening vil derfor rette 
fokus mod, at økonomien på skoleområdet 
også fremover styrker kerneydelsen, under-
visning og pædagogik, så medarbejderne og 
ledere får de bedste betingelse for at lykkes 
med kerneopgaven. Vi skal lykkes ude på 
skolerne, hvor værdiskabelsen for børnene 
finder sted. 

Da skolerne i Helsingør Kommune i stigende 
grad oplever, at flere og flere elever har be-
hov for specialtilbud, belastes skolernes 
økonomi.  Men alle børn har ret til et under-
visningstilbud, og skal de have den bedst 
mulige skolegang, samtidig med at vi skal 
øge antallet af børn, som kan inkluderes i 
almene tilbud, må det netop være i de alme-
ne skoler, hvor kerneopgaven løses, at der 
styrkes. Ledere, lærere og pædagoger må 
kunne lykkes med deres opgaver, hvis ker-
neydelsens kvalitet skal styrkes.  

Derfor er vi helt enige med budgetforligets 
parter i at styrke folkeskolerne de kommen-
de år og opfordrer til, at hele beløbet fra pul-
jen til flere lærere i folkeskolen, i alt 
9.mio.kr,  fastholdes og sættes i anvendelse 
til at styrke tre konkrete områder i Lokalafta-
len:  

I konstitueringsaftalen står følgende om 
skoleområdet: 

‘Der udarbejdes en ny skolestruktur, med fo-
kus på nærvær, synlig ledelse og inddragel-
se. Forslag om struktur skal udarbejdes i 
samarbejde med forældre, elever, medarbej-
dere og ledere. Koblet til en ny skolestruktur 
skal der arbejdes med, hvordan børn med 
udfordringer får den bedst mulige hjælp in-
den for rammerne.’ 

Vores opfordring er derfor, at flest mulige 
ressourcer allokeres ude på skolerne, og an-
vendes til at understøtte ønsket om nærvær, 
synlig ledelse og inddragelse.  

Lad os styrke kerneydelsen og lave god skole 
sammen.  

  

På vegne af Kredsstyrelsen i  

Helsingør Lærerforening, 

Merete Svalgaard Knuhtsen 

• Kvaliteten i undervisningen ved 
at investere i forberedelsen  

• Nedsætte det maksimale un-
dervisningstimetal for lærere 
og børnehaveklasseledere 

• Styrke klasselærerrollen  

SKOLE  
LAVER VI  
SAMMEN! 

HLFnyt - december 2021 



 

 

Så er næste oversigt over medlemsaktiviteter i HLF klar og vi ser frem til at byde 

dig velkommen. Invitation udsendes via mail forud for arrangementet og tilmel-
ding foregår også på mail. Vi glæder os til at se dig.      

MEDLEMSAKTIVITETER i HLF 
Trivsels AktivitetsKalender — TAK! 

HVAD HVORNÅR DETALJER 

Louisiana -  

Jerichau 

12.januar  

kl.17-19 

Vær med på rundvisning og find ud af, hvorfor Jens Adolph Jeri-
chau anses for at være inspiration for senere generationer af dan-
ske malere.  

HLFnyt  

konkurrence  
Uge 4 

Deltag i vores konkurrence og få mulighed for at vinde en lækker 
kurv med godter til vinterferien.  Gaven kan hentes på Kredskon-
toret. 

Generalforsamling 
GF 2022 

22.marts  

kl.17 

Hvis corona tillader det, inviterer vi på middag & valggeneralfor-
samling på Konventum. Blandt deltagerne trækker vi lod om et 
gavekort til Comwell. 

Vor Frue Kloster & 
Sct. Mariæ Kirken 

5.april   

kl.17-18.30 

Kom med rundt i Nordens bedst bevaret kirke— og klosteranlæg, 
Vor Frue Kloster og Sct. Mariæ Kirke, i hjertet af Helsingør. Her kan 
du også få inspiration til din egen undervisning. 

Fraktions 4’s  

Forårsfrokost 

21.april  

kl.12-15 Pensionisternes årlige forårsfrokost afholdes traditionen tro på 
Kredskontoret.                   

MEDLEMSKURSUS 
2022 29-30.april 

Vidunderlige Hotel Frederiksdal er igen rammen om vores med-
lemskursus. Så tag en kollega i hånden og book en plads på vores 
medlemskursus for aktive medlemmer.  

En lang March  
7.maj 

kl.8-14 

Kom med på fagpolitisk gåtur fra Hornbæk til Helsingør. Undervejs 
gør vi holdt flere steder og får forplejning. Du bestemmer selv, 
hvor lang din tur bliver.  

Forårskage  20.maj Glæd dig til et dejligt stykke kage på lærerværelset. 

Hvalsafari 
1.juni  

kl.17-19 

Vi sejler ud i Øresundsakvariets store gummibåd og sætter kursen 
mod den nordlige del af Øresund, hvor marsvinene særligt holder 
til. Vi får følgeskab af Øresundsakvariets guider, der vil fortælle om 
den lille hvals spændende liv i Øresund.  

Sommer-
konkurrence Uge 24 Skoleårets sidst aktivitet, hvor du kan vinde Skt. Hans godter til 

store og små. 



 

 

MEDLEMSAKTIVITETER i HLF 
Trivsels AktivitetsKalender — TAK! 

VI VIL DET GODE ARBEJDSLIV I SKOLEN  

- og tror på at fællesskab skaber følgeskab  



 

 

HELSINGØR LÆRERFORENING 
Glædelig jul 

Vinder af julekonkurrencen 2021 

blev Ronnie, der var den første, der skrev 

det rigtige svar: 24 stk julepynt 

Tillykke! Gavekortet kan afhentes hos HLF. 

 

 

 

 

 

Helsingør Lærerforening 
holder julelukket 

17. december 2021  

til 3. januar 2022 

I kan altid sende en mail til 
035@dlf.org, som besva-
res straks kontoret åbner 
igen. 

Juleglæde, julehygge, juleknas , julerier = juleferie 

Et ønske om en glædelig jul af os I får, 

Og ønsker om det bedste i det nye år. 

 - Fra Helsingør Lærerforening 

Coronapas—nu på arbejdspladsen 

Først på ugen blev man gennem medierne bekendt med, at flere kommuner har indført frem-
visning af coronapas. Helsingør Kommune har valgt at følge anbefalingen og indfører nu også 
fremvisning af coronapas, som endnu et led i at mindske smitten med coronavirus. 

Der vil være krav om fremvisning af coronapas for alle ansatte i Helsingør Kommune fra den 10. 
december 2021.  

FH (fagbevægelsens hovedorganisation), HMED (kommunens hoved medarbejder udvalg) bak-
ker dette op, - og det samme gør vi i Helsingør Lærerforening, fordi vi vil sikre et godt arbejds-
miljø. 

Kravet om coronapas er begrundet i, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom, og for at sikre, 
at alle kan gå trygge på arbejde, samt passe godt på hinanden. 

Alle medarbejdere i Helsingør Kommune vil modtage et brev i eboks. Der ligger desuden en ori-
entering på Kilden.  


