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Åbent brev til politikerne fra Helsingør Lærerforening vedr. budgetforlig 2023-2026  

Helsingør, 27/9 2022  

HLF vil gerne udtrykke anerkendelse af budgetpartiernes velvilje til at foretage hårde, men nødvendige 

prioriteringer for, med det fremlagte budgetforslag at sikre velfærden fremover. Herunder at besparelser-

ne i vid udstrækning ikke påvirker skoleområdet. Dog vil HLF ikke undgå at bemærke, at der med en tilfør-

sel på 2/3 af realforbruget til segregerede elever, jo netop er tale om en besparelse, som vil føre til en for-

ringelse af almenområdet.  

Derfor undrer det HLF, at der fortsat er en manglende politisk vilje til at prioritere og styrke almenområdet 

ved at tilføre området de centrale midler til flere lærere, der kommer via bloktilskuddet. Pengene, der også 

kaldes ’Lærermilliarden’, bruges øjensynligt til andre kommunale formål, end netop at tilføre flere lærere. 

Vi vil derfor bede Helsingør kommune genoverveje muligheden for at tilføre skoleområdet de midler og 

konkret anvende dem til at forbedre lærernes lokalaftale ved at nedsætte det maksimale undervisnings-

timetal til 750t/år og dermed øge muligheden for at lave god skole for alle børn og samtidig fastholde og 

rekruttere uddannede lærere.  

For så vidt angår budgetaftalens afsnit om decentral ledelse og administration, har HLF flere ideer til, hvor-

dan udgifterne til administrationen af lærernes løn og arbejdsvilkår kan nedbringes betragteligt. Vi indkom-

mer meget gerne med forslag til dette arbejde. Især ses et stort potentiale på lønområdet, hvor der i dag 

er årlige genforhandlinger og dertilhørende administration af henved 500 lønindstillinger af ganske små 

årlige beløb. Vi foreslår et langt mere enkelt system, der er langt mere enkelt og billigt at administrere.  

Endvidere vil HLF ikke undlade at bemærke, at vi finder det kritisabelt, at de besparelsesforslag, der ender 

med at indgå i Budget 2023, slet ikke fremgår af det budgetmateriale, der blev udsendt forud for budget-

processen, men først fremkommer efter 1.behandlingen af budgettet. Dermed indgår forslagene heller 

ikke i høringssvar fra hverken medarbejderne gennem MED systemet, interesseorganisationer eller foræl-

drebestyrelser forud for budgetforliget, alene af den grund, at de ikke var fremlagt af ledelsen. Der henvi-

ses til § 7, stk.4 i MED rammeaftalen og bemærkningerne herefter. Efterfølgende ses det i flere indkomne 

høringssvar, at ”processen anfægtes”, ”at den opleves utilstrækkelig og meget problematisk”, og at der 

opleves ”uacceptabel sagsbehandlingstid uden reel inddragelse”, da budgetforliget foreligger inden hø-

ringssvarene foreligger. Det påvirker tilliden til demokratiet negativt.  

Afslutningsvis vil HLF gerne tilslutte sig Skolederforeningens bemærkninger i deres høringssvar: Beskyt fæl-

lesskaberne og kerneydelsen i denne og fremtidige aftaler.  

På vegne af Helsingør Lærerforening  

Merete Svalgaard Knuhtsen 

LØNTJEK UGE 47 
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                    OK24 

 

OK24 dialogmøde for medlemmer 

Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig medlemsarrange-

mentet ”Medlemsinvolvering forud for OK24”. 

Hvad rører sig ude på skolerne? 

Hvad ønsker du at bringe til debat? 

Hvad er vigtigt for dig? 

Mød op på kredsens kontor, og kom med dine input forud for 

overenskomsten.  

 

I disse kolde tider, hvor vi skal spare på varmen, vil HLF gerne være behjælpelige med en 

opskrift på luffer til cykelture og færden udendørs, samt et par til indendørsbrug.  

BerniesLuffer.pdf (dr.dk)  

 https://www.garnstudio.com/video.php?id=1060&lang=dk 

 

Bernies luffer stjal opmærksomheden ved den officielle indsættelse af USA’s nye præsident Joe Biden 2021. 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=1060&lang=dk
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Dialogmøde - §3 i A20 

Hvert år mødes skoleledelser og tillidsrepræsentanter til A20 –§3 Dialogmødet, hvor Kreds og kommune samarbej-

der om at indhente fælles viden om, hvordan de arbejder med kommunens overordnede målsætninger samt erfa-

ringer fra skolerne, som kan have betydning for kommunens prioritering af lærernes arbejdstid og de opgaver, 

som lærerne skal varetage i det kommende skoleår.  

I år havde HLF’s politiske leder, Merete og Helsingør kommunes skolechef, Lene, sammen udarbejdet en dagsor-

den, med udgangspunkt i ’formålet med det hele’. I den anledning havde vi indbudt forstander for Krogerup Høj-

skole, Rasmus Meyer, til et oplæg om, hvilke fællesskaber børn og unge ser sig selv i i 2022, og hvad forklaringerne 

kan være. For curlingbørn, hvor tilværelsen aldrig stiller krav eller sætter rammer, hvor livshorisonten er uden be-

tydelige spørgsmål, og hvor ungdommen lever et dobbeltgængerliv i SoMe verdens selvkredsende kultur. De er 

sårbare børn, der mangler fodfæste og lider under fravær af betydelige relationer. Det er alvor! Men heldigvis kom 

Rasmus også med sit bud på, hvad der skal til for at ændre det spor, vi er på i dag.  

Folkeskolens formål er nemlig større end kommunale mål om innovative kompetencer eller ’uendelige mål’. 

Alle er enige om, at inklusionsopgaven er den opgave, der fylder allermest i folkeskolen. Med udsigt til at der ikke 

kommer flere midler, må vi gøre arbejdet anderledes, hvis vi skal lykkes med, at skolen ’skal give alle børn og unge 

deltagelsesmuligheder i de faglige og sociale læringsfællesskaber’, som det hed i dagsordenen til mødet. 

Dagsordenen for mødet i år var netop inklusionsopgaven, og hvilke prioriteringer skolerne foretager for at lave 

god skole for alle børn. Kan det ses på prioriteringerne af lærernes arbejdstid lokalt på skolerne? Og hvad konkret 

gør man så?  

De indsamlede pointer fra mødet vil indgå i den kommunale redegørelse, som Helsingør kommune skal udarbejde 

forud for det kommende skoleår. 

V. politisk leder Merete Svalgaard Knuhtsen 

                      A20 
 
LØNTJEK UGE 47—Tag din opgaveoversigt og lønseddel med på kredskontoret og få tjekket din 

løn. Vi ses på kontoret i  Stengade 75 1. sal. 

Mandag  kl. 12-16   Torsdag kl. 12-16 

Tirsdag  kl. 12-16   Fredag kl. 12-15 
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           Kongres 2022 

Danmarks Lærerforening afholder  

ordinær kongres den 8.-9. novem-

ber 2022. 

 

Den foreløbige dagsorden indeholder følgen-

de punkter: 

1. Mødets åbning og valg af dirigent 

2. Forretningsorden 

3. Inklusion 

4. Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv 

5. Ændring af dele af Danmarks Lærer–

foreningsvedtægter 

6. Eventuelt 

Fra Helsingør Lærerforening er det vores poli-

tiske leder Merete Svalgaard Knuhtsen og 

næstformand Jesper Petersen, der deltager 

og er de stemmeberettigede under hele kon-

gressen. 

I marts 2022 blev de to valgt som kongresde-

legerede ved vores generalforsamling. 

HLF konkurrence 12. august 2022 

Der var 9 heldige vindere til vores 

Pølse & Politik-arrangement den 

12. august 2022. 

Stort tillykke til de heldige vindere af 

skakspil, badehåndklæde, drikkedunk 

og fleecetæppe. 

 

Helsingør Lærerforening har fået 

nyt tlf nr: 60377035 

                                     HLF REDAKTØRER CHARLOTTE MUNK & CHRISTINA GJERDING  


