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Den gode skole 
laver vi sammen  
Helsingør Lærerforening er helt  enige 
med Helsingør kommune i, at vores 
fælles kerneopgave er, at lave god 
skole for alle børn.  

Vi mener A20, lærernes arbejdstidsaftale,  
er et væsentligt middel til at nå det mål. For 
lærerne ligger inde med viden om hvad 
hverdagen i klasseværelserne byder på og 
hvilke justeringer, der er nødvendige for at 
få alle børn med.   

HLF arrangerede derfor en fælles arbejds-
dag for ledelser og tillidsrepræsentanter fra 
alle kommunens skoler, hvor vi satte fokus 
på skolernes arbejde med Skoleplanen og 
på A20’s betydning for den gode skole.  

Særligt opmærksomheden på at have ‘et 
fælles nord’ og på snitfladerne til andre end 
sig selv, var vigtige pointer vi ønskede at 
fremføre. Men også at god kommunikation 
og en høj grad af inddragelse, tydelighed 
og retning, samt forventningsafstemning 
er forudsætninger for den gode skole.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I praksis betyder det, at hvis vi skal lykkes 
med at organisere og tilrettelægge en sko-
le, der giver lærerne mulighed for at styrke 
elevernes faglige og demokratiske dannel-
se, og deres trivsel og  udvikling, så må le-
derne have mod til at sætte lærernes viden 
i spil i forbindelse med prioriteringerne af 
lærernes arbejdstid, så vi bruger ressour-
cerne bedst muligt.  

I vores Lokalaftale har vi præciseret, at det 
er skolens ledelse, der indbyder til de lokale 
drøftelser og at det skal fremgå af Skole-
planen hvordan disse drøftelser finder 
sted.  

— lærere har dermed en vigtig og væsentlig 
opgave i at få den bedst mulige skole, alene 
fordi det er jer der har viden om hvad der 
skal til og hvad der virker. Grib den chance 
og vær med.  
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                  Genforhandling                                        
Lokalaftale ´A20    

Alle børn 

• skal have en lærer  

• skal være en del af et fællesskab 

• skal opleve motiverende, varieret 
og aktiverende undervisning 

Vi vil det gode      
arbejdsliv i skolen  
Der blev ingen genforhandling af Lokalaftale 
A20 i år, da der ikke var afsat midler til for-
bedring, men HLF gik alligevel til forhandlin-
gerne med forbedringer til aftalen.  

Vi mener, at  

• Det maksimale undervisningstimetal 
skal være ens for børnehaveklassele-
dere og lærere og gerne sættes ned. 

• Nyuddannede lærere skal reduceres i 
undervisningstid og skal følges af en 
mentor — også gerne i dele af hinan-
dens undervisning. 

• der bør være mulighed for differentie-
ring af klasselærertiden, så der tages 
udgangspunkt i behovet ikke i et  aftalt 
minimum på 75 t./år. 

• Forberedelsestiden på 375 t fasthol-
des, også fordelingen mellem selvtil-
rettelagt og individuel forberedelse 
(250 t/år) og den fælles (125 t/år). Men 
der bør kunne tildeles mere hvis nød-
vendigt. 

Men vi kom også med en generelt opfor-
dring til vores forhandlingspart om, at vi 
kan og vil gøre det meget bedre. Vi bør for-
bedre både § 3 Dialogmøde og arbejdet om-
kring Den kommunale Redegørelse, jf. § 2. 

Ligesom skolens hverdag i endnu højere 
grad skal organiseres og tilrettelægges, så 
der er mulighed for, at lærerne kan styrke 
elevernes faglige og demokratiske dannel-
se, og deres trivsel og udvikling. Lærernes 

viden må sættes i spil i forbindelse med pri-
oriteringerne af arbejdstiden, så skolerne 
bruger de alt for knappe ressourcerne bedst 
muligt. HLF mener, at 3 betingelser skal 
være opfyldt, hvis vi skal lykkes med  ’Den 
gode skole’: 

 

 

 

 

 

 

Vores nye arbejdstidsaftale skal helst svare 
på alle tre præmisser. Vi har, om ikke andet 
så på sigt, massive rekrutteringsudfordrin-
ger med op mod 2.200 for få lærere i Nord-
sjælland i 2030. Derfor må aftalen forholde 
sig til, at alle børn overhovedet har en lærer. 

Det anslås at 16 % af alle børn under 10 år 
oplever at få mentale helbredsproblemer 
eller psykisk sygdom, og peges på, at det er 
helt centralt at fagpersoner i barnets omgi-
vende miljø, fx læringsmiljø, har faglig viden 
om og kompetencer til at opspore og handle 
på tidlige tegn på mistrivsel. Det er ikke vi-
den vi kan sidde overhøring. Børn har brug 
for fællesskaber, de kan mestre og spejle 
sig i. 

Undervisning er skolens kerneydelse og 
skolen fundamentet for børnene fremtid, 
uanset om den går mod erhvervsuddannel-
ser eller universitetet. Den gode undervis-
ning kommer ikke af sig selv, men kræver 
fordybelse. Lærerne er den vigtigste faktor 
for elevernes udbytte af undervisningen.  
Invester i skolen — for børnenes skyld. 

https://socialstyrelsen.dk/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/malgrupper/born-i-psykisk-mistrivsel
https://www.dlf.org/media/13740571/a20_aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_030920.pdf
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TAK arrangementer 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for at sikre dig 
en plads på en eller flere af vores kommende 
medlemsarrangementer. 

   OPLÆG & FEST 

- Sæt et stort kryds i 

kalenderen den 21. 

april, hvor HLF arran-

gerer en fest, med 

oplæg, tapas og live-

musik 

Traditionen tro stiller HLF med en julekonkurrence  her i december måned. 

For at deltage i vores konkurrence, skal du svare på følgende spørgsmål: 

 

 

 

Mail dit svar til 035@dlf.org, hurtigste svar vinder en helt særlig præmie til afhentning på 
kontoret Stengade 75, 1. sal, inden jul. 

Hvor mange medlemsarrangementer har   
Helsingør Lærerforening annonceret planlagt 
for skoleåret 2022-2023? 


