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Foredrag om ytringsfrihed. 

Sammen med FOA og BUPL er det lykkedes os at få stablet et foredrag på benene om offentlige ansattes yt-

ringsfrihed. Det bliver d. 12. september 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Kultursalen i Helsinge. Her vil jurist i FTF Hel-

le Hjort Bentz give os sit klare bud på offentligt ansattes udvidet ret til at ytre sig. Invitation til arrangementet 

vil ligeledes ske via TR. Ingen tilmelding. 
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Fællesmøde om OK-18 – Onsdag d. 23. august 2017 

I maj og i juni måned var Kredsformanden og næstformanden i kredsen på besøg i de faglige klubber med OK
-18 på dagsordenen. Formålet var at drøfte hele OK-18 situationen i forhold til mulige veje at gå?  

Som der er blevet fortalt om OK-18 på møderne indtil nu, fornemmer man allerede stemningen mellem Dan-
marks Lærerforening og Kommunernes Lærerforening (KL), når KL allerede melder ud, at de hegnspæle, der 
er blevet sat med lock-outen i 2013 ikke står til at flytte. Det er en noget bombastisk melding at komme med 
op til en større forhandling om lærernes arbejdstid og løn. På møderne har vi noteret os alle kommentarer, 

som supplerer kredsens udtalelse til de foreløbige krav. Kommentarerne sendes til formanden for forhand-
lingsudvalget, Gordon Ørskov Madsen, som kommer og giver en status på OK-18. Gordon Ørskov vil også give 
os et svar på de spørgsmål, som vi har indsamlet på møderne i de faglige klubber. 

Fællesmødet bliver onsdag d. 23. august 2017 kl. 16.00 – 17.30 på kredskontoret. Særlig invitation sendes 

via TR. Der er tilmelding til mødet. Dette sker også til TR. I tilfælde af at vi bliver mere end 30 medlemmer til 

mødet, afholdes mødet på Gribskolen, Græsted afd. 

Hvad vil vi med folkeskolen? 

Torsdag d. 17. august 2017 kl. 18.00 – 21.00 har skolebestyrelserne i samarbejde med Gribskov Lærerkreds 
og Folkekirkens Skoletjenste arrangeret temaaften om folkeskolen i Gribskov. Hvad kan folkeskolen i dag og 
hvad ønsker vi os i fremtiden? Hvordan motiverer vi til og for livet? Hvilke kompetencer skal vores børn have 
med på vejen? Der vil være foredrag og work-shops. 

Mødet finder sted i Kultursalen i Helsinge. Håber, at alle har mulighed for at deltage! 

Velkommen tilbage! Fra en sommerferie, hvor vejret – eller rettere manglende sommervejr, har fyldt meget i 
samtaler, på Face-book og i TV. Måske kredsstyrelsen skal opstille ret til erstatningsferie som overenskomst-
krav, når sommervejret udebliver i vores sommerferie. Det gode vejr kan nå at komme endnu.  

Et nyt skoleår er i gang og kredsstyrelsen holder sit første møde d. 16. august 17, hvor vi bl.a. vil drøfte en 
handleplan i forhold til, at der nu er politisk vilje til at kigge på hele SP-rammen og tildelingen af resurser til 

skolerne til specialområdet. Hele spørgsmålet om inklusion bliver dels et fokusområde i forbindelse med OK-18 
og dels og et kommunalt omdrejningspunkt ved de politiske budgetforhandlinger for 2018 og i valgkampen op 
til kommunalvalget i november 17. 

Vores mulighed for efteruddannelse og vigtigheden af, at alle lærere har læreruddannelsen, bliver ligeledes et 

vigtigt fokusområde for kredsstyrelsen i skoleåret 2017/18. 

En meget væsentlig del af kredsstyrelsens arbejde bliver fortsat at planlægge en evt. sammenlægning med 

Halsnæs Lærerkreds. På møderne i de faglige klubber før sommerferien fik kredsstyrelsen mange gode drøftel-

ser og råd til det fortsatte arbejde. Tak for det! Vi har nu ansøgt Hovedstyrelsen om lov til at lægge os sammen 

og fået besked om, at Hovedstyrelsen behandler vores ansøgning på deres møde i september 2017. Her i sen-

sommeren og i efteråret holder de to kredsstyrelser  yderligere en række arbejdsmøder, og kredsformanden og 

næstformanden vil igen lade sig invitere til de faglige klubber for at drøfte sammenlægningen med medlemmer-

ne. Det drøftes i øjeblikket med Halsnæs-kredsen, hvorvidt der er behov for et stormøde, hvor medlemmerne 

fra begge kredse inviteres. Under alle omstændigheder vil der også i kommende kredsnyt være orientering om 

status på sammenlægningsprocessen.  

Kredsstyrelsen, Gribskov Lærerkreds 


