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Velkommen til et nyt sko-
leår 
v/ Merete Svalgaard Knuhtsen  

CHROMEBOOKS  

Skoleåret 2022-2023 startede brat for HLF ’s vedkommen-
de, da nyheden om alvorlig kritik og forbud mod Chrome-
books i Helsingørs skoler trillede ind midt i sommerferien. 
Kredsstyrelsen var samlet 18.juli og gjorde fra starten 
klart, at vi både forventede, men også have tillid til, at 
Helsingør Kommune ville fremlægge konsekvenserne af 
forbuddet. Helt oplagt var det at få afklaret, om lærerne 
også var omfattet af forbuddet eller om det kun gjaldt ele-
verne? Det endelige svar kom godt en måned senere med 
Datatilsynets præcisering af, at forbuddet kun omfatter 
eleverne, samt at Helsingør kommune med Googles assi-
stance forventeligt kan få ophævet forbuddet inden for et 
par uger.  

Og selv om forbuddet mod elevernes brug af Chromebooks angive-

ligt snart lakker mod enden, er det væsentligt at bemærke, at hver-

dagen på Helsingørs skoler i dette skoleårs start i den grad har væ-

ret udfordret. Det har tydeligvis været frustrerende at 'stå ude i vir-

keligheden' og være uafklaret. Skulle lærerne nu omlægge allerede 

planlagt digital understøttet undervisning til analog? Skulle man 

ændre i allerede færdige årsplaner? Ville man kunne nå pensum? 

Hvad med eksamen? De ordblinde? Og var der grund til at være 

utryg ved, om ens egen data blev håndteret korrekt? De spørgsmål 

og mange andre spørgsmål har HLF dykket ned i. Svarene skal findes 

i 2 spor, nemlig det tekniske spor om data og nedbringelse af risici i 

GDPR-forordningen og det praktiske spor i folkeskoleloven. Natur-

ligt nok har vores opmærksomhed rettet sig mod folkeskoleloven, 

for hvor afhængige er vi egentlig af, at eleverne er digitale, når det 

kommer til at overholde folkeskolelovgivningen, når vi går den 

efter?  

Overraskende nok fylder IT altså forbavsende lidt i lovgivningen, og 

derfor må behovet for IT være styret af politiske beslutninger og 

dermed adfærd og indkøb. Det er måske på tide at reflektere lidt 

over, hvor sårbar et skolevæsen bliver, når man lægger sine æg i 

den samme kurv. 

Det digitale krav retter sig kun mod ne-

denstående områder i folkeskoleloven:  

- Elever med særlige behov har krav på 
hjælpemidler. Der står ingen steder hvil-
ke hjælpemidler, men da hjælpemidler-
ne har været digitale, er det selvfølgelig 
en omvæltning og kalder på alternati-
ver, hvis undervisningen skulle forblive 
analog. 

- I de fag, hvor der er prøver, skal under-
visningens indhold fastlægges således, 
at kravene i de enkelte fag ved prøverne 
kan opfyldes. Hvis afgangsprøverne er 
digitale, bør eleverne møde en undervis-
ning, der retter sig mod prøverne.  

-Overgangstestene/Nationale test er 
digitale, og også her bør eleverne bruge 
redskaber, som de har kendskab til i op-
gaveløsningen.  

- Hele det tværfaglige område ”it og 
medier” bliver udfordret.  

- Undervisningsmidler vil sandsynligvis 
begrænses, hvis skolerne er overgået til 
digitale læremidler. Undervisningsmid-
ler i alle fag skal leve op til folkeskolens 
formål og mål for fag.  
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BUDGET 2023-2026 

Helsingør kommunes byråd skal til at lægge budget for den kom-

mende periode og udmeldingen er, at der igen i år skal spares. Sam-

let set skal byrådet finde besparelser for hele 52 mio.kr. på driften, 

ligesom anlægsplanen skal reduceres med ca.20 %. Med andre ord 

er der lagt op til et sandt blodbad på de store velfærdsområder. 

Derfor har en enig medarbejderside i HMED også undladt at pege 

på konkrete områder, men i stedet bedt Byrådet forholde sig til føl-

gende: 

• Hav fokus på forebyggende indsatser 

• Det er bedre at skære opgaver helt væk end at nedskalere 

dem. 

• Der bør være politisk fokus på sammenhængen mellem un-

derstøttende funktioner og reelle borgernære velfærdstilbud. 

• Gør projekter langsigtede, så de (og midlerne til dem) ikke bare forsvinder indenfor kort tid. 

• Drop projekter, der ikke er økonomi til at drifte. 

• Afstem meget gerne servicen med borgerne, så medarbejderne ikke skal. 

• Lav gerne et budget, der er i balance. Både økonomisk eller opgavemæssigt. 

• Budgettet skal afspejle visionen 

Helsingør Lærerforening, der naturligvis er særligt optaget af de skolepolitiske dagsordener, har med nedenståen-

de tekst endvidere henledt Helsingør kommunes Byråds opmærksomhed på disse grundsten: 

Kvalitet i undervisningen – det enkelte barn har ret til et undervisningstilbud det kan profitere af. 

Alle sammen. Hver dag. Uanset hvilke faglige forudsætninger barnet har, må skolen altid møde 

barnet der hvor det er, og der hvor barnet oplever sig værdifuldt og som en vigtig del af læring 

fællesskabet.  

Inklusion – I mødet med skolen skal barnet opleve sig værdifuldt, værdsat og som en del af  

fællesskabet. Skal skolen kunne løse den komplekse opgave, må lærerne have den arbejtids 

mæssige prioritering til at kunne lykkes med at lave læringsfælleskaber for alle børn. Uanset  

deres forudsætninger. 

Klasselæreren - børnene bør have ’den klasselærer, som vi alle sammen kan huske’. Der skal  

være tid til det enkelte barn og til den enkelte familie. Derfor skal den enkelte lærer sikres ar- 

bejdstid til arbejdet med klassefællesskabet og individet, uden at skulle gå på kompromis med 

kvaliteten af sin undervisning eller samarbejdet med andre om at skabe inkluderende læring 

fællesskaber. 

Rekruttering - Helsingør kommune skal være en attraktiv ansættelseskommune. Især de uddannede lærere vil, 

i kraft af vores nuværende Lokalaftale A20, have muligheder for at fåden bedste start på lærerlivet. Men 

60 % af de ansatte i DSFI stopper inden for det første år af deres ansættelse. Det må og skal vi gøre bedre.  

Merete taler ved Pølser og politik arrangementet. 
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Sommerudflugt—Fraktion 4 
Sagnlandet/Lejre 

Ane Marie Juel Blichfeldt, pensioneret lærer har skrevet 
lidt om Fraktion 4’s oplevelser på deres sommerudflugt. 

Torsdag den 18. august 2022 var fraktion 4 på en dejlig 
sommerudflugt til Sagnlandet/Lejre. 

Sagnlandsguiden tog os med på en rejse gennem dan-
markshistoriens ældste tider fra stenalderen til jernalderen. Fantastisk 
god guide. Vi blev virkelig opdateret på, hvordan livet har udviklet sig fra 
14.000 år før og op til vores tidsregning. 

Efter denne skønne rundvisning blev vi inviteret på en dejlig frokost i Cafe 
Hvidesø. Det var ikke en almindelig frokost, men en frokost med små 
retter fra vores historiske tidsrejse. 

På egen hånd gik vi rundt et par timer, hvor vi havde mulighed for at be-
søge den nyopførte Kongehal på vikingepladsen 

Vi sluttede dagen af med kaffe og kage. 

Tak til Merete og Christina, fordi de igen tog sig tid til at tage os med på 
en dejlig sommerudflugt. 
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Åbningstider på kredskontoret 

   Mandag kl. 9-15 

   Tirsdag  kl. 9-15 

   Onsdag kl. 9-12 

   Torsdag  kl. 9-16 

   Fredag kl. 9-15 

Vidste du... 

Når du modtager din opgaveoversigt for det kommende 

skoleår, er det vigtigt, at du sammenholder den med dit 

eget skema, så du sikrer dig, at de stemmer overens. Hvis 

du ikke er enig eller i tvivl, skal du sige det til din TR og/

eller leder, således at det kan blive rettet. Din løn udreg-

nes nemlig til en vis grad på baggrund af din opgaveover-

sigt.  

Syg i ferien, hvad så? 

Alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår, hvis der har været beskæftigelse i hele optjenings-
året. 

Det betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie har ret til 
erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 sygedage under ferie for en fuldtidsansat ikke 
giver ret til erstatningsferie. Det hænger sammen med, at EU kravet om ferie kun vedrører 4 uger. 

Hvis den ansatte ønsker at gøre brug af sin ret til erstatningsferie, skal vedkommende meddele sygdom-
men til arbejdsgiveren, også selvom lønmodtageren opholder sig i udlandet. Kommer meddelelsen fx 
først på 3. sygedag, vil erstatningsferie først indtræde ved 8. sygedag.  

For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte dokumentere sygdommen overfor arbejdsgiveren. Som 
udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Den ansatte skal selv afholde ud-
giften til den lægelige dokumentation.  

Læs mere på HLF’s hjemmeside. 

Småt, men godt 
 

https://035.dk/loen-vilkaar/ferie
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Bagsiden 

 

Pølser & Politik 
Traditionen tro inviterede Helsingør Lærerforening igen i år til 

politiske taler, konkurrencer, hotdogs og kølige drikke på en dej-

lig varm august eftermiddag bag Helsingør Lærerforenings kon-

torlokaler. 

 

Talerne indeholdt spændende lokalpolitiske tanker og fremtids-

syn på skoleområdet fra Helsingørs byrådspolitikere og fagfor-

eninger, fx var der fokus på rekrutteringsproblematikken.  

Nåede du ikke forbi i år, så fortvivl ikke, vi vender stærkt tilbage 

næste år. Dette er en god måde at sætte fokus på den lokale sko-

lepolitiske dagsorden. 

 

Tak til alle jer, der mødte op i år. 

 


