
 1 

Årgang 6 Nr. 2  Oktober 2017 

Ferie i uge 42  

Bh.kl.ledernes/lærernes 5. ferieuge ligger i efterårsferien. Har du ikke været ansat i Gribskov 

Kommune fra 1. januar 2016, så har du ikke optjent til 5 ugers ferie i kommunen. Det kan betyde, 

at din oktoberløn bliver mindre end normalt. Har du optjent ferie tilsvarende et andet sted, bør du 

herfra have fået feriekort, der opvejer dette helt eller delvist. Hvis dette ikke er tilfældet (f.eks. 

nyuddannet) og du er dagpengeberettiget medlem af a-kassen, kan du søge denne om feriedag-

penge. Dette skal i så fald ske inden ferien afholdes. 

SP-rammen 

SP-rammen har været til politisk behandling i Børneudvalget. Her har man vedtaget at sende to 

forskellige tildelingsmodeller i høring. Med den politiske behandling efterkommes et længe udtrykt 

ønske fra kredsen, idet Gribskov Lærerkreds over de sidste mange år gentagne gange har påpeget, 

at den gældende tildelingsmodel ikke er tilstrækkelig. At tildele resurser efter en elevtalsbaseret 

tildelingsmodel sætter skolerne forskelligt i forhold til at kunne løfte den specialpædagogiske opga-

ve. Med en ny tildelingsmodel vil der ikke blive tilført flere penge til skolerne til dette arbejde, men 

der er behov for at kigge på andre modeller.  

To nye modeller er i spil: Refusionsmodellen og Fælles Ansvar Modellen.  

På vores møde i kredsstyrelsen d. 20. september 2017 behandlede kredsstyrelsen høringsmateria-

let og besluttede at gå ind for Fælles Ansvar Modellen. Om denne model kan man sige, at tildelin-

gen som udgangspunkt fortsat sker elevtalsbaseret til hver enkelt skole, men at den enkelte skoles 

SP-rammen herefter lægges i en fælles skolepulje, som skolelederne administrerer i fællesskab. 

Der kan således bedre tages høje for, at nogle skoler har en større specialpædagogisk opgave at 

løfte end andre samt at skolerne således løfter som enhed, hvis der opstår et underskud på SP-

rammen. 

Samlet set finder kredsstyrelsen det for en styrke, at modellen lægger op til et tæt samarbejde 

mellem skolerne i forhold til at lave gode løsninger på tværs for elever med behov for specialunder-

visning. 

Hvis man vil læse kredsens høringssvar, kan det findes på www.gribskov34.dk 

Sygdom i forbindelse med efterårsferien 

Er du syg inden efterårsferien starter, har du krav på erstatningsferie, som din leder  i samråd med 

dig anviser tidspunktet for afholdelse. 

Bliver du syg i efterårsferien, vil du ikke have krav på erstatningsferie efter ferieloven, da det først 

er efter den 5. sygedag, der udløses erstatningsferie. 
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Løngennemgang  

Onsdag d. 8. november 2017 holder Gribskov Lærerkreds åbent hus fra kl. 15.00 – 20.00. Her er 

der mulighed for at komme forbi kredskontoret og få gennemgået sin lønseddel. Opslag lægges på 

hjemmesiden efter efterårsferien. 

http://www.gribskov34.dk
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.  Alle ønskes en god efterårsferie 

Kredsstyrelsen 

True North 

Kredsen har fulgt op på vores drøftelser med kommunen om skolernes deltagelse i True North. 

Dette har kredsen gjort på et møde med kommunen d. 8. september 2017. I forbindelse med af-

vikling af forløbet dels med 7. klasserne og dels med lærerne omkring skolernes 7. klasser, er det 

kredsens vurdering, at lærerne har oplevet dette forløb forskelligt. Der er ikke en entydig tilbage-

melding fra skolerne på forløbene. Over for kommunen har kredsen tilkendegivet, at grundprincip-

pet om at møde alle elever med anerkendelse og tillid er et godt pædagogisk princip. Dog har 

kredsens sat spørgsmålstegn ved selve substansen af True North. Som kredsen har fremlagt det 

over for kommunen, bygger True North på den amerikanske undervisningstradition og et behavio-

ristisk grundlag, som er i modstrid med den pædagogiske tradition i Danmark, som bygger på et 

humanistisk grundlag i vores tilgang til eleverne og undervisningsopgaven. Desuden har kredsfor-

manden udtrykt en bekymring for, om der er en fællesnævner med et tidligere forsøgt koncept i 

folkeskolen, ”Landmark”, som er blevet kritisk omtalt på grund af sekteriske tendenser i metoder-

ne. Denne holdningstilkendegivelse fra kredsformanden har Gribskov Kommune taget til efterret-

ning.  

Efter efterårsferien vil der på linje med sidste år blive gennemført en evaluering af True North for 

7. klasserne i år. Her vil kredsen på det kraftigste opfordre alle deltagende 7. klasselærere til at 

deltage i denne evaluering.  
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Solidaritetsarbejdet  

Vores støtte til ZATU (Zanzibars Teachers Union) er igen blevet udmøntet til efteruddannelse og til 

opkvalificering af og professionalisering af lærerne i Zanzibar.  

Uddannelse af lærerne har høj prioritet for ZATU, da man dermed giver lærerne som faggruppe en 

professionel uddannelse, som igen er med til at højne lærernes status i området. Uddannelse og 

efteruddannelse af lærerne er samtidig med til bidrage til demokratiske processer i samfundet. 

ZATU arbejder også for at få et egentligt forhandlingssystem op at stå. Regeringen i Zanzibar har 

dog været svære at få i tale på dette område. Lærernes fagforening har således en svær opgave 

foran sig om udbredelse af demokratiske processer. 

I de sidste par år har regeringen været tavs på alle henvendelser fra ZATU, men efter 4 års pres fra 

lærerforeningen, har regeringen endeligt taget skridt til at få lavet en handleplan for indgåelse af 

kollektive aftaler og forhandlinger med lærerforeningen ZATU. Vi må håbe for lærerne i Zanzibar, at 

det vil lykkes.  

I december 2017 har Gribskov Lærerkreds aftalt møde med Flemming Sørensen i DLF, som er 

DLF´s tovholder på solidaritetsarbejdet.  På mødet vil vi drøfte afslutningen på samarbejdet. Som 

besluttet på generalforsamlingen i foråret 2017, afsluttes dette solidaritetsarbejde med udgangen af 

marts 2018 på grund af sammenlægning med Halsnæs Lærerkreds. Skulle det komme dertil, at vi 

ikke lægges sammen med Halsnæs, besluttede generalforsamlingen, at den skulle tage stilling til 

det videre samarbejde med DLF og vores støtte til ZATU. 

I Kredsnyt til december gives en yderligere orientering herom.    


