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Formandens beretning  

Boost 

Startskuddet til projektet gik d. 19 maj på Kulturværftet. En 
noget spektakulær oplevelse. Følelsen af at være marionet-
dukke i et stort spil blev efterfølgende kraftigt tilkendegivet 
af flere af vore medlemmer. HLF blev efterfølgende indbudt 
til et fællesmøde  med Design to improve Life, Metropol og 
center for at finde en vej til en opblødning af den kraftige 
afstandtagen projektet blev mødt med i starten fra lærer-
side. Med indsamlede kommentarer fra deltagende medlem-
mer blev vores direktør, Marianne Hoff  klar over, at kritik-
ken var rejst at vore medlemmer. Siden har der været flere 
møder og en fortløbende kontakt mellem os og centeret, 
hvor der har været en reel dialog for at tilpasse kurserne i 
Kompasset til deltagerne.  

Der er ingen tvivl om at undervisningsmetoden, der er udvi-

klet med  ”Kompasset”,  kan løfte undervisningen og give 

inspiration til udviklingen heraf, men projektet blev solgt 

som  at være revolutionerende, som en reklame for Helsin-

gør . Denne iscenesættelse var efter min vurdering med til at 

vække mistillid til projektets validitet. Efterhånden som 

kendskabet til metoden spredes og der nu også har været 

arbejdet med et battle vil metoden formentlig finde et na-

turligt leje i planlægningen af undervisningen.  

Linjefagsuddannelserne 

Linjefagsuddannelserne er en del af Boost-projektet. Lærer-
ne har i mange år efterlyst kompetenceudvikling i fagene i 
modsætning til den meget topstyrede fælleskommunale 
kompetenceudvikling. Linjefagsuddannelserne går langt ud 
over, hvad der reelt er behov for. 

 Kravet fra ministeriets taler om linjefagsuddannede, eller 
lærere med tilsvarende kompetence.  Det er udmærket læ-
rere kommer på linjefagsuddannelse og får papirer med sig, 
men eksamenskravet presser mange kolleger. Vi har allerede 
kolleger, der ønsker at opgive studiet på grund af arbejds-
presset. HLF har efterlyst og foreslået et  bredere tilbud til 
faglige kurser.  

Formandens skriftlige beretning 2016 

På de følgende sider kan formandens skriftlige beretning for året, der gik, læses. Og efter denne følger beretningen om 

arbejdsmiljø og pædagogisk udvalgs beretning. På generalforsamlingen vil formanden fremlægge sin mundtlige beretning.  

Administrationsgrundlaget 

Udgangspunktet for en forhandling om arbejdstiden 
med centeret, Dagtilbud og Skoler ( DS) sidste forår var 
enigheden om,  at der manglede fleksibilitet i Lov 409 
og i administrationen heraf.   Vi skulle bruge arbejdsti-
den, når der var behov for det - væk med de rigide faste 
mødetidspunkter. 

Men nemt skulle det ikke blive, for KL har rådet kommu-
nerne til ikke at lade sig ressourcebinde, dvs. undgå at 
sætte tid på opgaverne, og således ej heller indramme 
forberedelsestiden, som jo er den opgave, der konstant 
tilsidesættes af vore ledere og udsættes af os selv, når 
øvrige opgaver trænger sig på. Der var ikke ”hul igen-
nem" til en aftale med centeret, men vi kunne da så 
blive enige om administrationsgrundlaget: En fælles 
forståelse af rammerne i Lov409  

Takket været 15-punktspapiret fra OK-15 blev der dog 
åbnet lidt, og vi fik sat fokus på den nødvendige dialog 
om opgaveoversigten, men ingen lokal aftale for lærer-
ne i vores kommune. Tidsregistreringen blev og er sta-
dig den eneste beskyttelse mod det grænseløse arbejde. 

D. 2. dec. blev der afholdt evalueringsmøde af admini-
strationsgrundlaget. Tillidsrepræsentanter og ledere 
mødtes til en drøftelse af forholdene på tværs af skoler-
ne, såvel som skolerne individuelt fik lejlighed til at fin-
de deres kommende indsatsområder. Der var her bl.a. 
generel enighed om at forbedre dialogen om opgave-
oversigten. Mødet var arrangeret i samarbejde med 
centeret og HLF. Der var en god stemning og tilfredshed 
med udbyttet. 

Det forventes nu, at tillidsrepræsentanterne får lejlig-
hed til en nærmere drøftelse af planlægningen af næste 
skoleår. Arbejdet er startet og dialogen indledt på flere 
skoler. HLF har også aftalt møder med centeret for 
eventuelle forbedringer til administrationsgrundlaget. 

Her har vi stor gavn af tilbagemeldingerne fra den af 
DLF igangsatte landsdækkende evaluering af 15-
punktpapiret, som blev afholdt i efteråret på skolerne. 
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Formandens beretning  

 Desuden kan vi i den sammenhæng udtrykke en bekymring for 
elever med særlige behov. Fra start af ønskede man fra cente-
rets side ikke at inddrage svømmelærernes erfaringer ved en 
omlægning af svømningen. HLF holdt møde med svømmelæ-
rerne. Vi sætter ikke spørgsmål ved instruktørernes viden om 
svømning, men er bekymret for de pædagogiske forhold i det 
fremlagte projekt. 

10. klasseskolen 

Der var kig på 10. klasseskolen og muligheden for en admini-
strativ sammenlægning med ungdomsskolen. En i øvrigt vel-
kendt øvelse i flere kommuner. Skolerne ligger fysisk side om 
side, og kunne der spares noget ledelsestid, kunne det blive til 
alles fordel. Desuden har skolen været udfordret af et svingen-
de elevtal. HLF tog lærernes indstilling til sammenlægningen ad 
notam.  

I efteråret startede samarbejdet med egen og ungdomsskolens 
ledelse om at få udarbejdet et nyt 10-klassetilbud. Tilbuddet 
forelå klar til introduktionen til de nye elever sidst på året.    

Den administrative sammenlægning skulle gælde fra 1. januar, 
men for ikke at medbringe underskud i sammenlægningen blev 
der varslet 3 afskedigelser først i dec. En noget speciel ” tak ” 
for indsatsen hen over efteråret, og disse varslinger satte da 
også sindene i kog. Bl.a påpegede man over for vores center 
det urimelige i, at det igen var lærerne, der skulle stå for skud. 
Igennem årene er lærerantallet faldet i takt med faldet i elev-
tallet, men ledelsestiden er ikke beskåret i samme grad. HLF 
deltog sammen med lærerne i flere møder , og vores center-
chef, Rikke Reiter tog  sluttelig kritikken til efterretning og ud-
satte tilpasningen i lærerstaben.  

Med denne beslutning kunne julefreden også finde vej til 10 
klasseskolen. Men udsigten til fyringer eller forflyttelser til 
sommer har naturligt bevirket at flere lærere fra skolen har 
søgt- og fået nye job.  

D. 1 marts var HLF kaldt til møde idet Ungdomsskolens ledelse 
ønsker at tegne overenskomst med Uddannelsesforbundet i 
stedet for DLF. Uddannelsesforbundet tegner almindeligvis 
overenskomst for ansatte under ungdomsskolen. HLF arbejder 
i øjeblikket for at de medlemmernes vilkår ikke forringes ved 
en overflytning. Vi har kontakt til Uddannelsesforbundet, der 
som vi, hører under Lærernes Centralorganisation.   

Budget 2017-19 

Helsingør kommune har prioriteret skolevæsenet højt, spørgs-
målet er hvad pengene går til. KL har udarbejdet et nyt nøgle-
talskoncept, der skal følge udgifterne i folkeskolen. I udgivelsen 
fra november viste det sig, Helsingør lå i den dyre ende med et 
forbrug på 82.955 kr/ elev. Billigste var Fredericia med 62.687 
og landsgennemsnittet var 74.971.  

 

 

Det er HLF´s opfattelse at deltagelsen i linjefagsuddan-
nelse er en opgave på lige fod med andre opgaver  som 
skal indgå i dialogen om opgaveoversigten: Deltagelsen i 
undervisningen, forberedelsen, transport, ekskursioner 
mv. 

Vi ved, med henvendelser fra tillidsrepræsentanter og 
medlemmer, det stadig er et problem Meget tyder på at 
konsekvenserne af linjefagsuddannelserne stadig byder 
på overraskelser for lederne. ”Obligatorisk deltagelse i 
studietur”, synes der f.eks. ikke at være planlagt med. 

Kollegerne, der først startede på linjefagsuddannelsen 
efter jul, er også presset på arbejdstiden, der ikke har 
været taget højde for en jævn fordeling af arbejdstiden 
hen over året. 

Det altovervejende problem er, at forholdene for delta-
gelsen ikke er ordentligt afklarede fra start af, og lærerne 
så herefter kunne vurdere, om man ville deltage. Samti-
dig kunne der så have været udbudt faglige kurser- uden 
eksamenskrav.    

Det kommunale budget 

Der er ingen tvivl om at skolevæsenet prioriteres højt  i 
vores kommune. Strategien  med at tiltrække flere famili-
er bevarer politisk opmærksomhed på området. Alligevel 
skulle sparekniven også ramme området. DLF lavede en 
undersøgelse om hvorvidt kredsene vurderede , der ville 
ske besparelser på skoleområdet i deres kommune. Jeg 
havde svaret, at det var der forventninger om,  Da resul-
tatet blev offentliggjort på ”Folkeskolen” faldt min vurde-
ring vores borgmester så meget for brystet , at hun men-
te der var tale om en fejlkilde, som skulle korrigeres. Dis-
putsen blev afklaret med et indlæg fra mig på Folkesko-
lens hjemmeside. Det er jo sådan at besparelser er altså 
besparelser, uanset det økonomiske udgangspunkt.    

 Det blev undervisningsmidlerne og ledelse, der budget-
mæsssigt skulle nedskrives. Svømmeundervisningen og 
10. kl.skolen skulle omlægges med besparelser for øje. 

Svømmeundervisningen 

Svømmeundervisningen skal omlægges til "aquacamp" , 
og svømmeklubben skal stå for undervisningen. I flere 
omgange har svømmeundervisningen været foreslået 
nedlagt i budgetforhandlingerne, men denne gang er der 
tale om en omlægning, hvorved der er estimeret en be-
sparelse på 600.000. HLF har stillet spørgsmål til, hvor-
dan folkeskolens formålsparagraf for idrætsundervisnin-
gen efterfølgende skal blive opfyldt. Samtidig kan det 
undre, at svømmelærernes fagdidaktiske kompetencer 
tilsidesættes til fordel for klubbernes svømmeinstruktø-
rer, der almindeligvis arbejder med børn, der har valgt 
svømning som deres foretrukne sport.  
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Formandens beretning  

Det skal dog ikke afholde mig fra i år at også at takke AMRérne 
for deres indsats for vore medlemmer på skolerne.  

MED-udvalg  

I H-Med  (hovedudvalget) er den årlige budgetlægning en tilba-
gevendende gyser. Først effektiviseringer, så konkrete bespa-
relser og med udsigt til omprioriteringsbidragets vedtagelse får 
vi garanteret nye problemer som offentlige ansatte. Via  de 
faglige organisationer lægges der nu op til demonstrationer 
mod omprioteringsbidraget og de konsekvenser det vil få i den 
offentlige sektor. DLF støtter Velfærdsalliancen.dk. 

C-MED –møder bærer nu præg af at vi har haft samme center-
chef i en længere periode. Vi har efterhånden fundet en god 
og stabil samarbejdsform, og formålet med MED-arbejdet op-
fyldes.  

Her er der også mulighed for mellem dagsordenspunkterne at 
få ”vendt stort og småt”. Udtalelser til det politiske udvalg er 
en af hovedopgaverne. Referater og udtalelser kan læses på 
Kilden og udtalelser ligger også som bilag til Børne- og Uddan-
nelsesudvalgets møder. 

Løntjek 

Endnu engang holdt vi løntjek i efteråret. Det kan betale sig at 
tjekke sin lønseddel. Og få forklaringer på det man undrer sig 
over.  Hvor blev ferietimerne af?  Hvorfor forsvandt mit tillæg 
hen? Det er selvfølgelig rart, at der er tillid til, at lønudbetalin-
gen er, som den skal være, men med lønindberetningerne sker 
der fejl. Det kan ske på skolen, hos os eller på lønkontoret. Der 
er selvfølgelig ingen der gør disse fejl med vilje, og rettelserne 
går for det meste ganske smertefrit. 

Enkelte kolleger har også oplevet at få for meget udbetalt. 
Sådanne fejl skal selvfølgelig også rettes. 

På enkelte skoler har TR og leder gennemgået samtlige lønsed-
ler. Et stort arbejde, men passende at alle får den løn, de er 
berettiget til. Tillidsrepræsentanter kan langt hen ad vejen 
hjælpe med forståelsen af lønsedlen, og man kan også spørge 
på skolens kontor, såvel som hos lønbehandleren, hvis navn 
fremgår af lønsedlen. 

 Vær opmærksom på om jeres anciennitet er korrekt .Ved ny-
ansættelse i kommunen skal man være særlig opmærksom på 
at få bragt sin anciennitet med sig. Arbejdsgangen skal skolen 
være behjælpelig med, men glipper det af en eller anden årsag 
bliver de store anciennitetsstigninger udløst for sent.  

 

 

  

  

 

 

Da Helsingør lå som den kommune der har det 14. højeste 
forbrug har borgmesteren nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal undersøge, hvad pengene går til. Vi har fået tilbudt at 
deltage i styregruppen 

Jeg tænker, vi også kan have en interesse i få sagerne un-
dersøgt. Skolerne får nemlig kun omkring 50.000 kr pr. 
elev ud i deres budget, og vi ved det er svært at få bud-
gettet til at hænge sammen. Hvad bruges de næsten 
30.000 kr. til?  Ressourcegruppens arbejde skal være fær-
diggjort sidst i april med det formål at indgå i de kommen-
de budgetforhandlinger. Det vil blive interessant at se om 
analysen kan gøre os kloge på hvor og til hvad pengene 
bruges. Desværre vil det blive vanskeligt f.eks at se hvilket 
forbrug , der knytter sig til specialområdet, da midlerne 
hertil ikke længere opgøres særskilt. 

Tillidsrepræsentanterne  

Og budgettet var også på dagsordenen på vores lokale TR-

kursus der blev afholdt 25.-26 januar Først med en teore-

tisk gennemgang af budgetforhandlingsforløbet i kommu-

nerne, og siden med fokus på vore egne budgetforhold i 

kommunen. Afdelingsleder Mikkel Elkjær gennemgik sko-

lernes budgettildelingsmodel.  Formålet med dette er selv-

følgelig at klæde TRérne på til at se, hvor pengene i skoler-

nes budget kanaliseres hen. Dette til brug for arbejdet i 

såvel skolebestyrelser som i skolernes MED-udvalg. Den 

øvrige del af kurset drejede sig om arbejdet med betyd-

ningen af og konsekvensen af det øgede krav til dokumen-

tation i den målstyrede undervisning.   

Tillidsrepræsentanternes opgave er fremhævet i 15-

punktspapiret. Som tidligere omtalt forventer vi, at deres 

samarbejde med skolens ledelse om skoleårets planlæg-

ning kan give et bedre forløb om bl.a. udarbejdelsen af 

opgaveoversigten. Kan tillidsrepræsentanterne ved deres 

indsigt i ledelsens planer, og med en aftalt rammesætning 

afhjælpe diverse problemstillinger for kollegerne, får le-

delsen mere tid til dialogen med den enkelte lærer om 

opgaveoversigten.  

Trérne har krav på ” den nødvendige tid”  til deres ar-

bejdsopgaver, men der er ingen tvivl om af HLF gerne så 

en tydeligere rammesætning af deres arbejdsforhold. Der 

synes at være blevet et mere systematiseret samarbejde 

på flere skoler. Der er ingen tvivl om at et positivt samar-

bejde mellem TR og ledelse har en  positivt afsmittende 

effekt for arbejdsmiljøet på skolerne.  

 Arbejdsmiljørepræsentanterne 

Liselotte Bak er arbejdsmiljøansvarlig  hos os, og har kon-
takten til de AMRére på skolerne, der er organiseret hos 
os.  
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Formandens beretning  

I de af hovedforeningens indkaldte møder og konference har vi 
med skiftende mandskab kunnet deltage i samtlige. Der har 
været en del kredsformandsmøder, hvor vi jo allerede nu 
drøfter overenskomstspørgsmål til 2018. Der har været flere 
DLF- konferencer og også kurser vedr. budget og lønforhold. Et 
nyt tiltag med henblik på at få sat fokus med folkeskolens ind-
hold og formål var afholdelsen af konferencen ”Hvad skal vi 
med folkeskolen? ” Konferencen var  blevet til i et samarbejde 
med folkekirken og Skole og Forældre. Vi har holdt forbindelse 
til deltagende fra Helsingør, folkekirken, vedlige  med henblik 
på at afklare, om vi skulle lave en debataften. 

Vi mener, nu at mærke fordelen ved at være flyttet til Stenga-
de. Det er centralt for medlemmerne, og ofte kan besøg plan-
lægges med andre gøremål i byen. Der kan dog være proble-
mer med at finde en parkeringsplads, men planlægning hjælper 
også her. Alt i alt er det nogle meget rare lokaler at være i. 

I den mundtlige beretning vil bl.a. følgende emner indgå: 

Beskæftigelsessituationen, lønforhold, kredsens økonomi, vil-
kår for arbejdet, sygefravær, medlemskursus, Velfærdsallian-
cen. 

 

/Vera Sandby Hansen 

Kredsformand  

  

Hovedstyrelsesvalget 

Alle i kredsstyrelsen var enige om at støtte Regitze Flan-
novs kandidatur som også opnåede valg. Regitze har 
gennem forrige valgperiode på bedste vis opfyldt en 
vigtig opgave ved gennem kredssamarbejdet i Nordsjæl-
land ( FAK) at informere om sit arbejde i hovedstyrelsen 
og inddrage vore synspunkter i sit arbejde.  Vi havde her 
i kredsen en stemmeprocent på 26,5 %.  Landsgennem-
snittet var 40.  Trérne har en tilbagemelding om at den 
nødvendige brug af Nem-ide til forskel fra medlemsnum-
rene besværliggjorde deres indsats på skolerne.  

 

Kredskontoret/ kredsstyrelsen 

Lov 409 har klart påvirket lærernes arbejdsmiljø i negativ 
retning. Den mangelfulde dialog om opgaveoversigterne 
har også afspejlet medlemshenvendelserne til kredskon-
toret. Uigennemsigtigheden, urimeligheder i arbejdsfor-
delingen, spørgsmål der bunder i manglende informati-
on og uhensigtsmæssig personalepolitik er følgesvende 
til de nuværende arbejdstidsregler. Rådgivningen hand-
ler nu ofte om at finde vejen til dialogen med skolens 
leder. Pensionsforhold, barsels- og lønsager er også gen-
nemgående henvendelser, såvel som de uansøgte af-
skedssager indgår i opgaverne. 

Der har af flere omgange blevet sat fokus på information 
til medlemmerne. Nu har hjemmesiden fået liv og opda-
teres regelmæssigt. Facebook bruges ligeledes til nyhe-
der og information om aktuelle begivenheder. Udgivel-
sen af HLF-nyt er også ved at finde sit leje. Det er klart 
redaktørens største opgave at få indhentet artiklerne fra 
skribenterne til tiden! 
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 Beretning om  Arbejdsmiljø    

Af Arbejdsmiljøansvarlig i HLF Liselotte Bak 

Stress igen - igen… 

Vi er langt inde i år 2 med Lov 409 

Hvis vi skal se på status for arbejdsmiljøet under denne lovgivning, tegner der sig desværre stadigvæk et billede af, at ar-
bejdsmiljøet har trange kår flere steder. 

På Helsingør Lærerforenings kontor har vi således også i dette skoleår konstateret flere tilfælde af stress-relateret sygefra-
vær. Når vi modtager en henvendelse fra et stressramt medlem, sørger vi for, at der sker anmeldelse til Arbejdsskadestyrel-
sen, hvis ikke lægen allerede har gjort det. Herefter sender vi anmeldelsen videre til DLF, som så kan hjælpe det stressramte 
medlem i en eventuel behandling af sagen fremover. 

Desværre ser vi endnu ingen tilfælde, hvor Arbejdsskadestyrelsen anerkender, at skaden er arbejdsrelateret – uanset histo-
rierne bag anmeldelserne ofte er himmelråbende tydelige i beskrivelsen af et presset arbejdsmiljø som årsag til, at medar-
bejderen er brændt sammen. Alligevel er det vigtigt, at vi anmelder for at få dokumentation for, hvordan arbejdet påvirker 
lærerne. 

Det er bekymrende, at Arbejdsskadestyrelsen har så divergerende opfattelse i forhold til os af, hvorvidt de alvorlige stress-
anmeldelser vi fremsender, bør anerkendes som arbejdsskader.  

 

Ubalance mellem arbejdsmængde og tid – et vilkår? 

Hvis vi ser på, hvad det er for nogle arbejdsforhold, der forårsager, at nogle lærere brænder sammen, peger pilen på mang-
lende balance mellem mængden af opgaver i forhold til den tid, der gives den enkelte lærer til at løse disse opgaver. Altså - 
nøjagtigt samme årsag som sidste år! 

Et kedeligt udtryk har desværre vundet frem i mange ledelsers sprogbrug i disse år: Når en medarbejdergruppe beskriver 
deres frustrationer over manglende gennemsigtighed i arbejdsbeskrivelserne, uklare forventninger og manglende tid til op-
gaverne, mødes de i stigende grad fra lederens side med udtrykket: Det er et VILKÅR, det må du lære at leve med - det kan 
der ikke gøres noget ved! 

Det mener jeg er en utroligt kynisk og ansvarsforflygtigende tilgang til en medarbejder, der beder om hjælp.  Lederne har 
fået et udvidet ledelsesrum med Lov 409, og der må derfor samtidigt med de øgede ledelsesbeføjelser ligge et endnu større 
krav om at sørge for, at medarbejderne kan holde til deres arbejde.  

Det højeste sigte for en leder må være at lede arbejdsstedet således, at medarbejderne trives og oplever arbejdsglæde. Det 
indebærer, at man ikke spises af med vilkårsterminologien, når man beder sin leder om hjælp. Der kan og skal med andre 
ord altid tilpasses på forholdene, man arbejder under, hvis de belaster ens arbejdsmiljø.  

Det fremgår af arbejdsmiljølovgivningen, at lederen har en særlig pligt til at sørge for, at medarbejderne har et ordentligt 
arbejdsmiljø.  

 

Beretning om arbejdsmiljø 2016 

Fra Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø/Arbejdsmiljøloven af 2010) 

 Arbejdets udførelse 

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  
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 Beretning om  Arbejdsmiljø    

Lærerflugt  

Der er i stigende grad fokus på lærerflugt og lærermangel i medierne. Denne tendens taler sit eget tydelige sprog om, at no-
get er riv- ruskende galt med forholdene i lærerjobbet, uanset hvor meget politikere og visse embedsmænd prøver at baga-
tellisere dette.  

Det må snart gå op for politikerne og deres embedsmænd, at det godt kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø for 
medarbejderne. 

 

Trivselsundersøgelsen 2015 

Trivselsundersøgelsen ultimo 2015 viste igen, at der på lærerområdet er nok at tage fat på. De største problemer, der viser 
sig er: 

 Ubalance mellem arbejdsmængde og tid (Opgavebelastning/stress eller andre krav til arbejdet angives at være årsag 
 til 75% af de sygemeldtes fravær) Kilde: Trivselsundersøgelsen 2015 Dagtilbud og Skoler 

 Manglende indflydelse på eget arbejde 

 Manglende mulighed for udvikling 

 Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere fungerer ikke 

 Manglende arbejdsglæde 

Jeg har et stort håb om, at den øgede opmærksomhed fra kommunaldirektørens side på, at handleplanerne bliver ført ud i 
livet, vil føre til, at vores arbejdsforhold forbedres. 

 

Lærernes arbejdspladser skal lovliggøres 

Selvom lærerne har fået nogle dejlige arbejdspladser, lever de stadigvæk ikke op til Arbejdstilsynets Skærmbekendtgørelse på 
alle skoler. 

HLF har siden lærernes nye arbejdsbetingelser under Lov 409 trådte i kraft rejst spørgsmålet i C-MED, og konklusionen blev 
før sommerferien 2015, at der skulle iværksættes undersøgelser af behovet på den enkelte skole.  

Så vidt jeg er orienteret, er dette arbejde ikke iværksat, hvilket er kritisabelt. Nedenfor ses beslutningen, som blev taget i C-
MED. Akkumuleret tid betyder, at man kan gå til og fra arbejdspladsen, og at man samlet set arbejder ca. 2 timer dagligt ved 
skærmen. Dette gør langt de fleste lærere. 

Arbejdsgruppens anbefaling:  

1. 1. Der skal være en individuel afklaring af tidsmæssigt omfang af skærmarbejde, således at det er muligt at bestemme hvor-

vidt den enkelte er omfattet at bestemmelserne i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler. 

2. 2. Hvis den ansatte har skærmarbejde ca. 2 timer eller mere dagligt (akkumuleret tid) skal arbejdspladsen tilpasses den ansat-

tes behov i overensstemmelse med At-vejledning D.2.3 ”Skærmarbejde”, som beskriver reglerne for skærmarbejde, i følgende 

rækkefølge: 

  A: Tilretning af skærmarbejdspladsen 

 I: Udstyr (skærm, tastatur, mus, bord, stol, belysning) 

 II: Arbejdspladsen (indretning i forhold til dagslys og almenbelysning, bevægelsesfrihed/pladskrav). 

B: Undersøgelse af den ansattes øjne og syn med henblik på at vurdere behovet for skærmbriller. Undersøgelsen skal 

foretages af uvildig rådgiver! 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://images.fyens.dk/59/2204159_513_342_0_0_0_0_2.jpg&imgrefurl=http://www.fyens.dk/indland/Laererforening-Uansvarlige-besparelser-paa-folkeskolen/artikel/2579852&h=342&w=513&tbnid=yD4HoOdvJc8MPM:&docid=Z8bAfrN5zTnY-
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Beretning Pædagogisk Udvalg   

Af Susanne Risom og Susanne L. Bech, Pædagogisk udvalg HLF 

  

Pædagogisk udvalgs opgave er sparring for resten af Kredsstyrelsen i forhold til pædagogiske områder, hvor hovedemner igen 

i år har været skolereform og inklusion samt ”Boost”, linjefagsuddannelser og læringsplatforme. Udvalget deltager i relevante 

seminarer og møder vedrørende pædagogiske forhold. Udvalgt materiale lægges  på Kredsens hjemmeside og kommenteres i 

”Nyt fra HLF”. 

Udvalget repræsenterer HLF ved:  
 

4 årlige FAK-pæd.-møder, hvor aktuelle problemstillinger drøftes mellem de forskellige kredse 
-og ved deltagelse i den pædagogiske konference på Skarrildshus 11.-12. februar 2016, som bl.a. omhandlede: 

- ”Muligheder og udfordringer i lærernes arbejde med god undervisning”, 
- ”De nye læringsplatforme”  
- ”Inklusion” 

 
I HLF mener vi, at Helsingør Kommune nu har en oplagt chance for at lade skolerne indrette dagene og retænke den under-

støttende undervisning, så det passer til de lokale behov og ønsker. For at kunne leve op til folkeskolens formål, er det væ-

sentligt, at den enkelte skole kan fastlægge eventuelle aktivitetstimer fleksibelt i relation til undervisningen, så aktiviteterne 

målrettet understøtter elevernes indlæring. Vi vil kunne få større muligheder for at lave holddeling på tværs af klasserne i 

flere fag, få lettere adgang til undervisningsdifferentiering og få bedre muligheder for at tilgodese elever med særlige behov. 

At være to lærere i klassen eller tre om to klasser, betyder også større vidensdeling mellem lærerne, og det kan medvirke til 

at højne forventningerne til eleverne og give større muligheder for respons.  

Helsingør Kommune er efterhånden en kommune med mange store skoler og specielt efter strukturændringerne er der et 

behov for at tilgodese nye sammenlagte 7.klasser på udskolingsskolerne. Her vil mange nye elever mødes på tværs af områ-

dets grundskoler, hvilket kræver en særlig indsats for at få en velfungerende start på skoleåret. I udskolingen ligger der samti-

dig et krav om, at få 95 % af årgangen videre i skolesystemet, -en opgave, som vi også kunne varetage bedre med de nye mu-

ligheder for to-lærertimer. 

Uanset hvad tankerne oprindeligt har været bag at indføre læringsmål, hilser Helsingør Lærerforening den udmelding velkom-

men, at læringsmål i fagene ikke skal opstilles for den enkelte elev, men for klassen som helhed. De fleste lærere har hele 

tiden været klar over, at læringsmål, der skal nedbrydes helt ned i læringsmål for hver enkelt elev i hver enkelt time, er en 

både uoverkommelig, men også meningsløs opgave.  

Og så glæder vi os over, at vi i højere grad kan koncentrere kræfterne om at levere en god undervisning, som selvfølgelig både 

er meningsfuld og målrettet. 

Det er fortsat meget vigtigt, at få målstyring sat på dagsordenen lokalt på skolen, da skolelederen stadig kan bede om denne 

arbejdsopgave, ikke mindst i forhold til den forestående opgave med implementeringen af Meebook, og dennes tilgang til 

elevplaner og evaluering. 

 
 

Beretning Pædagogisk Udvalg   
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Beretning Pædagogisk Udvalg   

Inklusion fylder fortsat meget – både i hverdagen, i klasseværelserne og i dagspressen. Helsingør Lærerforening har konstant 

opmærksomheden rettet på de vilkår, der er for at inkludere flere elever. Det er helt afgørende for alle elever, forældre og 

lærere, at de elever, der har et særligt behov, får den nødvendige og rigtige hjælp rettidigt. 

 

Tanken ved folkeskoleforliget i 2012 var netop, at ved at inkludere de svageste elever, ville deres gennemsnitslige karakterer 

stige pr. automatik vha. klassekammerateffekten. Denne effekt er ikke indtruffet, og da parterne ikke har stillet yderligere mål 

eller målelige forventninger op af effekten, end de rent besparelsesmæssige, -96 % af eleverne skal gå i normalklasser, er in-

klusionen derfor blevet et mål i sig selv. Man kunne også stille spørgsmålstegn ved, om disse elever virkelig er inkluderet soci-

alt og fagligt, idet eleverne både mærker et fagligt ”gab” og sociale problemer ved overgangen til normalklasse. Hverken ele-

verne eller lærere oplever, at den nødvendige støtte til disse elever følger med eller er tilstrækkelig.  

  

På skolerne er vi også i år i gang med nye arbejdsformer, nye it-platforme samt opgaven med at implementere ”Kompasset” 

og få kurserne i ”Boost” indpasset i skolehverdagen. Dette giver både positive input og negativt arbejdspres. Vi henviser igen 

til Henrik Lambrecht Lund, Ph.d. Lektor, som påpeger, at grundrytmerne i vores dag forsvinder, når der er alt for mange pro-

jekter og forandringer, manglende stabilitet, og når ”Det nye” bliver idealet. Grundrytmerne er afgørende for menneskets 

psyke, og vi bliver syge over tid, når vi ikke kan opretholde hverdagens grundrytmer.  
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Regnskab 2015  

Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen  

 

Generelt  

Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er opdelt i et særskilt regnskab for driften og for Særlig Fond. Resultatet og 

egenkapitalen skal dog ses som et samlet hele, da de i juridisk forstand tilsammen udgør Helsingør Lærerforening. Regnska-

bet, der nu fremlægges, revideres af de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og har endvidere i år været underlagt en 

gennemgang af kredsens revisor, Palle Mørch. Palle er statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen, der 

også reviderer DLF’s regnskaber og en stor del af de mange andre Kredse i DLF. Palle har desuden overtaget bogføringen og 

revidering af Særlig Fonds regnskab, i henhold til foreningens vedtægter om Særlig Fond § 14.  

Det er Kredsstyrelsens hensigt, at regnskabet skal være så nemt og ligetil for medlemmerne at læse som overhovedet mu-

ligt. Vi har løbende over året haft regnskabet på dagsorden, hvilket også fremgår af mødereferaterne. Vi har indledt en 

praksis, hvor hvert kvartal gøres op, gennemgås og diskuteres. Alle bilag, kontoudtog og månedsopgørelser er frit tilgænge-

lige på Kredskontoret. Formanden og Kassereren har adgang til Netbank og hver et Dankort til foreningens driftskonto, og 

er gensidigt forpligtet til at følge forbruget på vores bankkonti. Formanden påser med jævne mellemrum, at der er overens-

stemmelse mellem indestående og regnskab, efter anbefaling fra vores revisorer og almindelig god forenings regnskabs-

praksis. 

Kredsen fremstår på baggrund af foreningens årsregnskab som en kreds under økonomisk pres. Vi har ikke så mange med-

lemmer som tidligere, da antallet af lærere er faldet dramatisk i Helsingør kommune igennem de seneste 8 år. I alt har vi 

knap 100 færre medlemmer, svarende til en reduktion i indtægter på omkring 300.000 kr. Trods en ihærdig indsat for at 

reducere omkostninger er vi nået et foreløbigt minimumsdrifts niveau, i den konstruktion foreningen har for nuværende. Vi 

kan ikke effektivisere mere uden det vil betyde konkrete forringelser af serviceniveauet eller udbuddet af aktiviteter. Vi har 

fortsat stort fokus på at genoprette vores økonomi og afvikle vores gæld til Lån & Spar bank efter købet af lejligheden. Sam-

let set har investeringen i lejligheden foreløbigt nedbragt udgifterne til kredskontoret med 20 %. Når gælden er betalt ud, 

vil det blive yderligt billegere. Så alt i alt har det som ventet, været en god investering. Men skal vi holde den forventede 

afvikling af gælden over 10-12 år, er det nødvendigt med forandring i indtægtssiden. 

Generalforsamlingen besluttede for år tilbage, at godkende to budgetforslag. Et for indeværende år og et for det kommen-

de år. I år er Budget 2016, samt overslags budgetterne for de kommende år, fremlagt, drøftet og godkendt på KS mødet, 

24.januar 2016. I år vil vi således fremlægge budgetforslag for 2016, samt budgetoverslag for 2017.  

 

 

 

ÅRSREGNSKAB 2015 - HLF 
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Regnskab 2015  

Kritisk revision 

HLF havde indkaldt til møde med foreningens revisor, Palle Mørch, samt foreningens kritiske revisorer, onsdag 2.marts 2016. 

På mødet deltog revisor og TR på Gurrevejens Skole, Helle Schackinger, og revisorsuppleant, TR på Byskolen, Leif Nissen. Fra 

HLF deltog Formand Vera Sandby Hansen og Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen. De kritiske revisorer gennemgik forenin-

gens regnskab, kontrollerede at bankkonti og regnskab stemte overens, blev præsenteret for en gyldig forsikringsoversigt, 

samt en inventarliste opgjort januar 2015. Foreningens regnskab blev herefter godkendt til fremlæggelse for Generalforsam-

lingen. 

I de følgende afsnit vil jeg gennemgå de konti, hvor jeg har bemærkninger at tilføje. Eventuelle spørgsmål til regnskabet eller 

Kredsens regnskabspraksis er meget velkomne på foreningens generalforsamling 15.marts 2016. 

 

Regnskabsgennemgang 

Indtægter 

100 10 – Kontingenter HLF 

I år er medlemstallene yderligere dalet løbende over året, så vi pr.1.januar 2016 har 577 (593) medlemmer i fraktion 1 og 2, 

samt 118 (123) pensionerede medlemmer i fraktion 4, samt 2 (1) medlemmer af fraktion 6 (tallene i parentes angiver med-

lemstallet primo 2014). Vi når desværre ikke det budgetterede niveau for året og må konstatere endnu et år med vigende 

indtægter på konto 100 10. 

100 40 - Renter 

Renteindtægterne har i år været beskedne. Det giver sig selv, at der ikke er mange indgående renter af en primært negativ 

saldo. 

100 50 - Obligationer 

Vi har beholdt vores obligationer i forbindelse med købet af lejligheden, da vi forventer at de investerede summer giver et 

bedre afkast, end prisen for at låne et tilsvarende beløb. I år har afkastet været foruroligende lavt, om end større end rente-

udgiften på kassekreditten (konto 450 11)  

100 60 - AKUT 

Størrelsen på vores AKUT-fond midler er vokset fra 2014 til 2015, om end beskedent. Da vi har været igennem en periode 

med flere nyvalgte tillidsrepræsentanter, som gennemgår organisationsuddannelsen, har vi haft stigende udgifter til refusion 

hos Helsingør kommune. Desuden er de blevet bedre til at hente refusion hos os, hvilket betyder færre indtægter til HLF. I år 

er der således budgetteret for optimistisk, og vi har kun kunne hente DKK. 300.000 i AKUT, mod budgetteret DKK. 360.000. 

Her ligger primærårsagen til årets negative resultat. 

 

Udgifter  

300 10 – KS honorar 

Kredsstyrelsesmedlemmernes honorar er senest reguleret pr. 1.1.2016, jf. vedtægternes § 10, stk. 2. 

 

300 40 – TR honorar 

TR honoreres af Kredsen ved mødeaktivitet (130 kr./møde - skattepligtigt).  

300 50 – Honorarer 

I år har vi valgt ikke at afholde ekstra medlemsarrangementer, derfor er der et beskedent forbrug på kontoen. 
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Regnskab 2015  

300 60 & 300 70 – Kørsel & diæter 

HLF udbetaler, lige som Helsingør kommune gør, kørselsgodtgørelse til KS og TR til møder uden for Helsingør kommune efter 

statens takster – i perioden var det 3,73 kr./km under km.20.000. Endvidere udbetales diæter efter SKATs regler og til statens 

takster til medlemmer, herunder også TR og KS, der deltager med overnatning på DLF’s kurser og konferencer.  

300 80 & 300 90– Pension/Frikøb henlæggelse 

Lokale arbejdsforhold, administrationsgrundlag og overenskomstresultatet er en væsentlig medspiller i opkrævningen af fri-

køb. Af samme grund kan det være svært at forudse hvad frikøbsforpligtelse over for Helsingør kommune er. Og så er en bred 

pallette af særlige løndele også opkrævningsforpligtet, og den del henter Helsingør kommune også nu. Det drejer sig om grup-

pelivstillæg, arbejdsgiver andel af ATP, arbejdsgiverandel af elevrefusion, særlig feriegodtgørelse og AKUT-fonds bidrag. I alt 

udgør denne del af frikøbet omtrent DKK. 41.000, som der ikke tidligere er budgetteret med. Dette forklarer selvfølgelig også 

en del af overforbruget på kontoen. 

307 10 – Lønninger, ansatte 

I april sagde vi pænt farvel til Preben Wetche efter han en årrække havde gjort rent på kredsens kontor. I stedet har vi ansat 

Silja-Marie G. Wik. Vi har valgt at udbetale en månedsløn til begge medarbejdere ved skiftet, hvorfor der ses et beskedent 

overforbrug på kontoen. 

KONTOR 

450 40 – IT, samt Mobil & telefon 

Da TDC har skruet priserne op i det seneste år har vi fået et overforbrug på kontoen. Kredsen er pr. 1.januar 2016 overgået til 

Telia, og vi forventer en reduktion i udgiften fremover. 

ADMINISTRATION 

Igen i år har vi holdt os under budgettet. 

KREDSARRANGEMENTER 

453 90 – Sommerudflugt, frak.4 

I år gik ’hinsidans’ med et skøn heldagstur til ’Fredriksdal museer och trädgård’, Kullen og ikke mindst Hoganäs museet. Vi var 

beriget med en utrolig smuk dag i høj sol på dagen. Du kan læse mere om og se billeder fra dagen her: 

http://035.dk/medlem/fraktion-4/sommerudflugt-2015 

Vi i kredsstyrelsen sætter fortsat stor pris på det fine samarbejde med Kreds36’s fraktion 4 ansvarlige, Bjørn Helstrup, og vores 

egen Claus Penn Nørfelt, og ønsker endnu engang, at udtrykke en stor tak for det gode samarbejde. 

DIVERSE 

454 60 – Inventar 

Vi har købt mødeborde til formands kontor, fælleskontoret og det lille kopirum. Desuden har vi indført en ny praksis, som til-

lader Kredsstyrelsesmedlemmer at indkøbe It-udstyr, fx mobiltelefon, på Kredsens regning i henhold til SKAT’s regler. Selve 

driftsudgiften påhviler fortsat det enkelte kredsstyrelsesmedlem. 

De øvrige konti giver ikke anledning til yderligere kommentarer. 

 

http://035.dk/medlem/fraktion-4/sommerudflugt-2015
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Regnskab 2015  

KONKLUSION  

DRIFT 

HLF går ud af 2015 med et underskud på lige knap dkk. 58.000. Dette skyldes, som tidligere redegjort for, i særdeleshed 

AKUT-fonden. I øvrigt bemærkes en fin sammenhæng mellem budgettering og forbrug. Dog er det ikke hensigtsmæssigt, at vi 

ikke formår at nedbringe vores gæld til kassekreditten. 

SÆRLIG FOND 

SF har i henhold til årsrapporten udarbejdet af revisor Palle Mørch et underskud på dkk.6.123. Underskuddet opstår som 

følge af en negativ kursregulering af vores værdipapirer, sat et beskedent udbytte. 

SAMLET KONKLUSION 

HLF’s driftsøkonomi er under pres begrundet i vigende medlemstal og Helsingør kommunes ændret praksis vedrørende AKUT 

midlerne. Det vil dog ikke påvirke den overordnede økonomiske strategi vi lagde i 2013, men betyde en række ændringer i 

budgetlægningen, der fremlægges under generalforsamlingens dagsordens punkt 7, ’Budget og fastsættelse af kontingent 

for det kommende kalenderår’. 

 

 /MS 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC3P6ZsNvJAhVI_3IKHafKD7oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flovebeingretired.com%2F2011%2F06%2F05%2Fwhen-its-okay-to-say-no%2Fbreak-the-piggy-bank%2F&psig=AFQjCNFdiRaMPAg9fif
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http://www.035.dk/media/8206335/resultat-og-balance-med-budget-for-perioden-01-01-2015-31-12-2015-hlf.pdf
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Budget 2016 

Budget 2016 - HLF 

Af kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen 

Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke 
fordi organisationsgraden forandre sig, men ganske enkelt fordi der er ansat færre lærere i Helsingør kommune. I alt har vi 
mistet omkring 100 medlemmer over en periode på 8 år, og det betyder en reduktion i indtægterne på godt kr. 300.000. Det 
er desværre flere penge end vi kan effektivisere os ud af. Tilbage har vi to muligheder: reducere omkostningerne eller forøge 
indtægterne. På almindelig dansk betyder det at spare eller sætte kontingenterne op. Det budget jeg vil fremlægge i dag vil 
tage afsæt i begge muligheder. 

 

I lighed med de seneste års praksis fremlægges et budget for indeværende år og overslagsbudgetter for de efterfølgende år, 
2017 og 2018. Budgettet er førstebehandlet 13.januar 2016 og endeligt vedtaget af Kredsstyrelsen 9.marts 2016. 

 

Budgettet, er fortsat opdelt i 6 områder – 1 område til indtægter og 5 til udgifter. Desuden har Særlig Fond sit eget budget og 
regnskab, som kredsens eksterne revisor, Palle Mørch, reviderer. 

 

INDTÆGTER 

 

KONTINGENT 

 Det stadigt dalende medlemstal betyder, at vi mister indtægter. Alene i de år jeg har fremlagt regnskaber, er 
indtægterne reduceret med næsten 130.000 kr. Vores regnskaber kan ikke bære så voldsomme indhug i ind-
tægterne, så Kredsstyrelsen foreslår derfor at hæve kontingentet med 23 kr./måned pr. 1/8 2017. Dette vil i 
nogen grad afbøde reduktionen, men først slå igennem i regnskabet for 2017 og selvfølgelig 2018. 

 

OBLIGTIONER 

 Vi har stadig beholdt vores værdipapirer, men forventer et beskedent udbytte af depotet. 

 

AKUT FOND  

Helsingør kommune er begyndt at hente AKUT-refusion i det omfang de kan. Når vi sender nyvalgte tillidsrepræsentanter på 

10 dages uddannelse hos DLF, refunderer vi lønudgiften til kommunen. Det betyder at vi får veluddannede TR, men også at 

vores indtægter er  under pres. Afledt at dette har kredsstyrelses besluttet at ændre praksis, så vi fremover kun tilbyder FAK’s 

Store Kursus til tillidsrepræsentanter med DLF’s organisationsuddannelse.  
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Budget 2016 

UDGIFTER 

 

 

KS HONORAR + OK pension  

Kredsstyrelsen aflønnes for deres arbejde som styrelsesmedlemmer i henhold til ved-
tægternes § 10 stk. 2, seneste ændret på sidste års generalforsamling. Der lægges op 
til en reduktion i antallet af frikøbstimer som følge af det fremsatte vedtægtsændrings-
forslag under generalforsamlingens punkt 6, men honoraret bevares uændret. 

 

TR HONORAR 

Der udbetales et symbolsk beløb (130 kr.) for deltagelse i møder med kredsstyrelsen. 
Honoraret udbetales juni og december. 

 

HONORAR - EKSTERNE 

I år med medlemskurser har vi flere udgifter til oplægsholdere end år uden. Udgiften i 
år dækker over Helle Hjorth Bentz, Jon Hollesen, folkene bag ”Verdens bedste Danske 
skole” og Andreas Bang. 

FRIKØB + PENSION 

Kredsstyrelsen frikøbes fra deres ansættelse hos Helsingør kommune til at varetage 
deres arbejde i HLF. I praksis betyder det, at foreningen svarer arbejdsgiver den løn-
sum, som arbejdstiden modsvarer. Reduktionen i frikøbstimer til kredsen, som foreslå-
et på generalforsamlings punkt 6, vil betyde en markant besparelse på frikøbet.  

LØN 

 

 

RENTEUDGIFTER 

Som fremlagt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2013 er lejlighedskøbet 
delvis finansieret ved en kassekredit. Renteudgifterne formindskes i takt med at vi re-
ducerer vores kassekredit. 

 

KONTOR 
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Budget 2016 

FORBRUG 

Den anslåede udgift til forbrug af el, vand og varme forventes at være DKK. 38.000. 

 

 

GEBYR, RENTER TIL SF 

Særlig Fond har ”lånt” HLF DKK.600.000 i forbindelse med købet af lejligheden. Dette 
lån forrentes med 1 % over diskontoen og afregnes hvert år i juli. Foreningens revisor 
opkræver beløbet hos HLF. 

 

ADMINISTRATION SF  

SF betaler hvert år HLF DKK.30.000 for at administrere SF’s konti og regnskab. 

 

ADMINISTRATION 
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Budget 2016 

 

MEDLEMSKURSUS 

Der afsættes DKK.100.000 til afholdelse af foreningens interne medlemskursus på Fre-
deriksdal. Kurserne afholdes i lige år. 

 

TR MØDER/KURSER 

I lige år er der færre kursusdage for kredsens TR’ere end i ulige år. Dette afspejler sig i 
budgettet. 

 

KS MØDER/KURSER 

Det samme gælder for KS medlemmer, hvorfor det ligeledes afspejler sig i budgettet. 

KREDSARRANGEMENTER 

Se alle tal på: 

http://www.035.dk/media/8205945/budget-2016-tekst.pdf 
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Budget 2016 

Budget 2016 

Budgettallene for 2016 kan ses på foreningens hjemmeside, 

og er sendt med som bilag. 

 

Indkomne forslag 

Der er i skrivende stund ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. Følg med på foreningens hjemmeside, hvor 

forslag bliver lagt ud løbende www.035.dk. 

http://www.035.dk/media/8205957/budgetforslag-2016-vers21-240216.pdf
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Vedtægtsændringer 

 Vedtægtsændringer 

Se mere på http://www.035.dk/media/8205981/vedtaegtsaendringsforslag-gf-2016.pdf 
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Valg til kredsstyrelsen 

 

Valg til kredsstyrelsen 

Der er i år valg til kredsstyrelsen. På de følgende sider kan valgindlæg fra kandidater, der ønsker valg til kredsstyrelsen, læses. 

Der er ikke indkommet yderligere valgindlæg. Det er muligt at opstille på selve generalforsamlingen. Valgproceduren vareta-

ges af Andreas Bang fra Danmarks Lærerforening, der er dirigent på generalforsamlingen.   

 

I forhold til selve valget (dagsordenens pkt.7) skal vælges følgende, såfremt vedtægtsændringerne under pkt.5 vedtages: 

a.  1 Formand 

b.  2 kongresdelegerede 

c.  3 suppleanter 

d.  1 kredskasserer 

e.  3 suppleanter ti kredsstyrelsen 

f.  2 kritiske revisorer 

g. 1 revisorsuppleant 

 

Såfremt vedtægtsændringerne ikke godkendes, skal der yderligere vælges 1 kredsstyrelsesmedlem, hvis kredsens kasserer 
vælges som delegeret. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT387ereDJAhUGFCwKHYhIAsAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.foa.dk%2FAfdelinger%2FFOA-Frederikshavn%2FNyhedsarkiv%2FTR-valg-Sygehus-Vendsyssel&bvm=bv.110151844,d.bGQ&psig
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.035.dk/CropUp/570x251/media/3288032/ks2.jpg&imgrefurl=http://www.035.dk/hlf/udvalg/administrationsudvalg/kredskontor&h=251&w=472&tbnid=TUhBQk5o34uc6M:&docid=ngj3Wq9Flb1SqM&itg=1&ei=kyXhVqSZEcjL6AS96qvQAw&tbm
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Valg til kredsstyrelsen 

Vi skal udvikle folkeskolen og vores arbejdsforhold, når det giver mening! 

Jeg genopstiller som formand for Helsingør Lærerforening. 

Som politisk valgt er arbejdsopgaven lagt: Der skal arbejdes for at foreningens politik har rod i medlemmernes ønsker og be-

hov til de pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser. Vi har i Danmarks Lærerforening udarbejdet vores princippro-

gram, vi har vores politikker der er grundigt gennemarbejdet og vedtaget på kongressen, og vi er klar til at udvikle både folke-

skolen og vores arbejdsforhold, når det giver mening.  – og principper gælder selvfølgelig også lokalt, for kredsene.  

 I bogen ”Stå Fast”, med undertitlen: et opgør med tidens udviklingstvang, gør forfatteren Svend Brinkmann op med det evige 

krav til omstillingsparathed i udviklingens navn. S.B. taler om det nødvendige i at have et solidt rodnet at agere ud fra. Det har 

foreningen, men med skolereform, lokal omstrukturering, ny inklusionspolitik, arbejdet med læringsmål og ikke mindst den 

individualisering der udmøntes under ledelseskulturen New Public Management er medlemmerne mere end nogensinde pres-

set i arbejdslivet. 

Derfor skal vi arbejde særligt for fællesskabet i foreningen og på arbejdspladsen. Ingen medlemmer skal efterlades ”alene på 

perronen”. Vi skal stadig arbejde tålmodigt, for selv med små skridt, som det foregår nu, kommer vi også i mål. Jeg er klar i 

arbejdstøjet. jeg ved vi såvel med det daglige sagsarbejde på kredskontoret som i det politiske foreningsarbejde gør en forskel 

for vore medlemmer.  

 

 

Genopstiller 

Vera Sandby Hansen, formandsposten 

 

Jeg genopstiller til KS-valget  

Arbejdsmiljøarbejdet fylder efterhånden meget - rigtig meget i lærerforeningsarbejdet. I den tid jeg ind til nu har været KS-
medlem, er der kommet stadigt større fokus på alvorlige arbejdsmiljøproblematikker i lærernes hverdag. Vores opgave er 
derfor at få påvirket beslutningstagerne til at gøre noget ved forholdene, så jobbet ikke slider os op. 

Som KS-medlem vil jeg gerne fortsætte min indsats med dette arbejde og selvfølgelig også med de mange andre vigtige sa-
ger, vi dagligt arbejder med i HLF. 

Liselotte Bak 

Næstformand og Arbejdsmiljøansvarlig i HLF 

Genopstiller 

Liselotte Bak, Helsingør Skole 
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Valg til kredsstyrelsen 

De seneste 10 år har jeg været politisk valgt i Danmarks lærerforening og jeg brænder fortsat for at gøre en forskel for alle 

mine kolleger, der i hverdagen udfører et af samfundets vigtigste opgaver. Selv er jeg blevet så fagpolitisk engageret, at ar-

bejdstiden ikke slår til, således jeg ikke længere har undervisning på min skole. Det har været et svært fravalg. Mest af alt fordi 

det har betydet, at jeg blev konfronteret med et potentielt identitetstab, der udspringer af spørgsmålet: Kan man fortsat være 

lærer, når man ikke har elever? Og måske mere relevant - kan jeg være en god fagpolitisk repræsentant, når jeg ikke længere 

har min daglige gang i kerneydelsen og i den danske folkeskole? 

Selve begrebet ’tillidsvalgt’ får, efterhånden som jeg bevæger mig længere ind i det fagpolitiske maskinrum, større og mere 

tungtvejende betydning for mig. Det er min legitimitet det handler om, og den afhænger i mit daglige arbejde, af det mandat 

jeg kan hente her i dag på generalforsamling. En legitimitet jeg er meget ydmyg omkring, da den er nødvendig for at jeg kan 

skabe gode resultater for medlemmerne. En legitimitet jeg atter vil bede dig tage stilling til, når du om lidt skal vælge repræ-

sentanter til at varetage dine og dine kollegers ansættelsesmæssige interesser for den kommende periode. 

Jeg ønsker genvalg til kredsstyrelsen og kongressen, og håber du vil vælge mig, fordi du fortsat har tillid til at jeg kan gøre en 

forskel for dig og de øvrige medlemmer af Helsingør Lærerforening. 

I kredsstyrelsen varetager jeg følgende opgaver:  

Kasserer  

Sagsbehandler (barselssager, tjenestemandspensioner, fleksjob, lønspørgsmål, mv)  

      Hjemmesiden og Facebook – www.035.dk 

Kongresdelegeret 

Forhandlinger med Helsingør kommune (både arbejdstid og løn) 

Medlemssystem 

Pensionerede medlemmer – Fraktion 4 

Administrative opgaver 

Merete Svalgaard Knuhtsen 

 

 
 

2016 Kongresvalgt revisor for DLF 

2016 Delegeret i Lærernes a-kasse – dlf/a 

2015 Repræsentant i lokalrådet Lån & Spar bank – afd. Hillerød 

2014 Underviser på DLF ’Funktionsmodul for Kredskasserer’ 

2014 Valgt til forretningsudvalget i FAK og kasserer i FAK 

2012 Delegeret i Lærerstandens Brandforsikring – LB foreningen 

2010  Kasserer i Helsingør Lærerforening 

2009 Tillidsrepræsentant på Hellebækskolen  

2007  Kredsstyrelsesmedlem i Helsingør Lærerforening 

2006  Tillidsrepræsentant på Apperupskolen 

Fagpolitisk CV 

Genopstiller 

Merete Svalgaard Knuhtsen, Hellebækskolen 

http://www.035.dk
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Valg til kredsstyrelsen 

Jeg vil fortsat sætte pædagogikken på dagsordenen og fastholde fokus på det, der virker! 

Jeg mener, det er vigtigt at vi på skolerne får mulighed for at diskutere både målstyringstyranniet, læringsplatforme og Boo-
stinitiativet, så vi ikke hopper helt af sporet uden fokus på, hvornår mål virker, hvor mange platforme vi skal benytte og in-
formere på, og hvad vi sætter i stedet for undervisningen, når Boost fylder og under hvilke vilkår? 

Jeg ser det også som helt fundamentalt, at vi får mere tid til at forberede vores undervisning, så vi kan leve op til både sta-
tens, kommunens og egne forventninger til ordentlig undervisning. Den nye og mere spændende undervisning er i alt for 
høj grad blevet til uforberedt rutine, kopiark og læringsportaler, mens vi halser rundt for at sætte os ind i både Boost og 
Battle samtidig med, at vi skal evaluere både egen og elevernes praksis og produkter og helst også give en kvalificeret tilba-
gemelding… 

Vore muligheder for at forberede os både individuelt og i samarbejde med andre skal være optimale! Vi skal have rum til 
både team, fase og afdelingsmøder, hvor pædagogikken skal styre! 

Jeg drømmer om en folkeskole, hvor vi har de nødvendige rammer for at levere undervisning af høj kvalitet og fortsat kan 
arbejde for at pædagogikken kan udvikles under forhold som lærerne er tjent med! 

Vi skal sammen kæmpe for bedre kvalitet i folkeskolen og bedre løn og arbejdsvil-
kår! 

Susanne Lilleballe Bech  

Genopstiller 

Susanne Lilleballe Bech, Tibberupskolen 

Jeg har været i Kredsstyrelsen i HLF i 4 år. Jeg opstiller ikke til valget i år. 

Begrundelsen er, at jeg planlægger at gå på efterløn og pension i løbet af de 

næste 2 år, som er valgperioden. 

I de 4 år har jeg, på nært hold, oplevet hvor kompetent og engageret Kredsstyrelsen har arbejdet, både i de enkelte personsa-

ger og mere overordnet i forhandlinger o.a. med Helsingør Kommune. Jeg ønsker den kommende Kredsstyrelse god vind og 

arbejdslyst fremover. 

Venlig hilsen 

Susanne Risom Petersen 

Genopstiller ikke 

Susanne Risom, Hellebækskolen 

Jeg blev valgt ind i kredsstyrelsen for fire år siden og ønsker at genopstille både som kreds-
styrelsesmedlem og som rep. af pædagogisk udvalg, så jeg kan fortsætte arbejdet med at 
sætte pædagogikken på dagsordenen lokalt såvel som i kommunen. 

De sidste år har været meget travle år, ikke mindst pga. reform og lovindgrebet. Det har 
indebåret møder i kredsregi i Nordsjælland, hvor vi har arbejdet med flere aspekter af un-
dervisningen, heriblandt også understøttende undervisning, målstyring og læringsplatfor-
me og helt lokalt har vi også været udsat for skolesammenlægninger og ikke mindst 
”Boost”. 
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Det at uddanne og danne den kommende generation er noget, vi samarbejder om. Vi bidrager hver især med vores faglige, 

pædagogiske og didaktiske viden og varetager ”andre opgaver”, med det fælles sigte at skabe en god skole for eleverne, så de 

er i stand til at skabe sig et godt liv med lyst til at engagere sig. Derfor er der, helt naturligt, udfordringer forbundet med at 

arbejde under de nuværende rammer, som ikke understøtter det kollektive arbejde som en skole er gjort af. Samspillet mel-

lem mennesker er lige så vigtigt, som selve menneskerne for at skabe et godt arbejdsmiljø. Derfor er tilrettelæggelsen og or-

ganiseringen af vores arbejde værd at give opmærksomhed, hvis vi vil skabe et godt arbejdsmiljø med gode skoler til følge.  

 

Mette Sigfusson 

Lærer og tillidsrepræsentant på Mørdrupskolen 

 

 

 

 

Valg til kredsstyrelsen 

Genopstiller 

Mette Sigfusson, Mørdrupskolen 

”Tror du overhovedet, at det nytter noget?” er et spørgsmål, der ofte falder på 

min vej. Ind i mellem stiller jeg også mig selv spørgsmålet. Tror jeg, det nytter 

noget at skrive debatindlæg? Tror jeg, det nytter noget at forsøge at få politikere 

og journalister i tale? Tror jeg, det nytter noget, at blogge om alle de fantastiske 

historier fra hverdagen i vores folkeskole?  Og alle udfordringerne? Tror jeg, det 

nytter noget, at kæmpe for elevernes ret til kvalitet i undervisningen? Og ikke 

mindst, tror jeg, at det nytter noget, at kæmpe for, at mine kolleger bliver i folke-

skolen, og får arbejdsforhold, der er rimelige?  

Jeg er aldrig i tvivl. Ja. Jeg tror, at det nytter noget. Og jeg tror, at jeg som en stemme blandt mange, der taler lærernes og 

folkeskolens sag, kan være med til at vende strømmen i en tid, hvor det ofte virker som om mennesker er til for samfundets 

skyld, og ikke som det skal være, at samfundet er til for os mennesker. Det vigtigste i mit kredsstyrelsesarbejde er, at jeg kan 

være med til at gøre en forskel. Og derfor genopstiller jeg til kredsstyrelsen.  

Gennem mit medlemsskab af kredsstyrelsen bliver jeg godt klædt på i forhold til at tale lærernes og folkeskolens sag. Jeg har 

sparring og støtte fra de øvrige kredsstyrelsesmedlemmer, og den daglige omgang med kolleger og medlemmer af HLF er af-

gørende for, at jeg overhovedet kan deltage i debatten. Jeg håber, I vil give mig en stemme med på vejen. 

Mvh Katja Gottlieb, lærer 

 

Genopstiller 

Katja Gottlieb, Helsingør Skole 

Lærerarbejdet er vigtigt arbejde, som har vidtrækkende konsekvenser for hver 

enkelt elev, for fællesskabet i klassen, på skolen og i vores samfund. Selvom 

hver enkel af os, kan være nok så betydningsfuld for eleverne, er der ikke én 

lærer, som alene kan tage patent på elevens sociale og faglige udvikling igen-

nem hele dennes tid i folkeskolen.  
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Eventuelt 

Tak for fremmødet! 

Og så er der 


