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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

En velfortjent sommerferie nærmer sig for elever og lærere. Det er ikke kun på skolerne, der har været en 

hektisk aktivitet med prøver, skoleårets planlægning og fagfordeling m.m. op mod skoleårets afslutning. 

Der har i Danmarks Lærerforeningen på alle niveauer også været travlt.  

 

Det blev samlet set til et flot resultat med en meget høj stemmeprocent ved urafstemningen om OK18 re-

sultatet.  74,6 % stemte JA og 25,4 % stemte NEJ i alt stemte 78,1 % af medlemmerne, hvilket gør Danmarks 

Lærerforening til den organisation med den højeste stemmeprocent. Til sammenligning stemte ca. 70,1 til 

kommunalvalget i 2017. Vi havde lokalt en del flere nej stemmer end sammenlignet med landsresultatet, 

det kan der være mange forklaringer på. Vi har både drøftet resultatet i kredsstyrelsen og med tillidsrepræ-

sentanter. Vi vil ikke drage en samlet konklusion på de mange forskellige input, der er kommet, men mang-

lende vilje fra KLs side til at indgå en arbejdstidsaftale, samt utilfredshed med manglende lokale aftaler og 

pressede ressourcer lokalt, har måske været afgørende i forhold til udsvinget lokalt.  

 

Glædeligt og håbefuldt i forhold til de to projekter fra OK18 ”Ny Start” samarbejde og lokalt samarbejde er 

det, at Byrådet i Gribskov d. 19/6 efter en lang debat vedtog, at der skal indledes forhandlinger med Grib-

skov-Halsnæs Lærerkreds om en arbejdstidsaftale. Vi er blevet indkaldt til første forhandlingsmøde d. 27/8, 

og glæder os til arbejdet med at skabe en aftale der passer til lærerarbejdet i Gribskov.  

 

I Halsnæs Kommune er der indgået lokal arbejdstidsaftale der fraviger og supplerer arbejdstidsreglerne i 

kommunerne. Det har været forhandlinger, som har været udfordret af den økonomiske ramme samt et 

voldsomt tidspres, da forhandlingerne først kunne starte efter afstemningsresultatet var offentliggjort. Vi 

havde gerne set en mere omfangsrig aftale, men må også anerkende, at elementerne i aftalen nu er blevet 

aftalebelagt. Implementeringen af aftalen er endnu ikke aftalt, men hovedelementer er: Bilag 4 er retnings-

givende i Halsnæs, max. 210 arbejdsdage, min. 260 timer til forberedelse og efterbehandling i pulje, max. 

tilstedeværelse på 1420 timer, opgaveoversigt med tid på en række opgaver fx opgaver > 40 timer. Vi håber 

på, at vi sammen med Halsnæs Kommune kan videreudvikle aftalen, så aftalen kan blive et endnu stærkere 

rekrutterings- og fastholdelsesværktøj og ligeledes understøtte lærernes mulighed for at lykkes, så eleverne 

får den bedste undervisning. Den 18/6 blev der på et fælles fagligt klubmøde for lærerne i Halsnæs oriente-

ret om aftalens elementer.  

 

I ønskes alle en god sommerferie!  
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Nedenstående debatindlæg blev bragt i Frederiksborg Amts Avis d. 18. maj  

Væk tilliden i Gribskov! 

Tillidsrepræsentanterne opfordrer på vegne af lærerne i Gribskov Kommune, Byrådet til på byrådsmødet 

d. 18. juni 2018 at stemme for, at der indledes forhandlinger mellem Gribskov Kommune og Gribskov – 

Halsnæs Lærerkreds om indgåelse af en arbejdstidsaftale for lærerne i Gribskov Kommune. 

Tillid er afgørende for at få et samfund til at fungere. Efter lærerne i 2013 fik fjernet deres overenskomstaf-

tale om arbejdstid, er lærerrekrutteringsproblemerne steget markant. Det går ud over eleverne. Folkesko-

len i Gribskov har brug for en ny start baseret på tillid og aftaler.  

I Danmark aftaler vi arbejdsmarkedsforhold via overenskomstaftaler, baseret på respekt og tillid mellem 

parterne. Gode aftaler skaber fundamentet for samarbejde og tillid. Det er afgørende – både centralt, lokalt 

og på den enkelte arbejdsplads.   

Tillid er en vigtig grundsten i vores velfærdssamfund. Efterdønningerne af den seneste konflikt på skoleom-

rådet i 2013 og det lovindgreb, som afsluttede lockouten, har med al tydelighed vist vigtigheden af at have 

aftaler. Lovindgrebet, som den dag i dag regulerer lærernes arbejdsforhold, tilgodeså kun arbejdsgiverne, 

og det har haft alvorlige konsekvenser for folkeskolen – også i Gribskov.   

Det lykkedes ikke for de centrale parter, at indgå en ny overenskomstaftale om lærerarbejdstid ved OK18. 

Der blev derimod indgået aftale om ”Ny Start” samarbejde samt et ønske om, at det fornyede centrale 

samarbejde kan inspirere og styrke samarbejdet lokalt.  Ved at stemme ”Ja” til det indgåede OK18 forlig, 

har lærerne i Gribskov vist sig klar til en ”Ny Start” samt vist deres ønske om, at der indgås en lokal arbejds-

tidsaftale i Gribskov Kommune – Er Byrådet i Gribskov klar til samarbejde og en ”Ny Start”? 

Folkeskolen i Gribskov har brug for en ny start, baseret på tillid og aftaler. Så eleverne får den bedste un-

dervisning. Så forældrene tror på folkeskolen. Og så lærerne ikke forsvinder.  

Lad os vise hinanden den tillid. 

På vegne af tillidsrepræsentanterne og lærerne på folkeskolerne i Gribskov  

Michael Bie Andersen 
Kredsformand  
Gribskov – Halsnæs Lærerkreds 
 

Skolepolitiske ændringer på vej – Læringsmålstyret undervisning på retur!  
 
På det netop afholdte folkemøde på Bornholm kom Undervisningsminister Merete Riisager med følgende 
udmelding: "Hele læringsmålstyringsarbejdet er et klassisk eksempel på, hvordan man kan hælde et par 
milliarder i et sort hul og genere de offentligt ansatte på én gang."  

I Halsnæs Kommune har et flertal i byrådet besluttet at medarbejdernes arbejde med og i læringsplatfor-
men i højere grad gøres frivilligt. Følgende blev vedtaget på sidste byrådsmøde:  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007780335101&fref=mentions
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Det er pr. 1.8.2018 op til den enkelte medarbejder at træffe beslutning om brug af forløbsplanlægger og 
rubricsmodul i læringsplatformen. 

Læs hele beslutningen her: 

http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/64/64-488.aspx?agendaid=64-488-
1053#section94 

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er det også aftalt at læringsplatformene skal tilpasses de nye 
forenklede og vejledende fælles mål. En udvikling der er rigtig fornuftig, spørger man elever og forældre 
hvad der er vigtigste for dem, så er det ikke mængden at dokumentation og forløb i et smart it program, 
men at de møder en rigtig levende lærer, der ser deres børn fremfor en lærer, der bruger sin tid på at se 
ind i en skærm.   

 

Kredsens facebookside ”konkurrence” og fælles hjemmeside 

Vi vil så gerne have nogle flere til at følge kredsens facebookside. Derfor sætter vi en konkurrence i gang, 

hvor man kan vinde fine merchandise med Lærerforeningen/kredsens logo, blandt alle der ”syntes godt om 

” siden. Konkurrencen slutter 1. september.  

Gå ind og følg/søg efter Gribskov-Halsnæs Lærerkreds på https://www.facebook.com/ 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden 

De 2 kredses hjemmesider er nu samlet under et Kreds 34; http://www.dlfkreds38.dk/ og hjemmesiden er 

oppe at køre. Der er ryddet op i dokumenter og informationer, og siden er gjort overskuelig. Og du kan 

finde alle de informationer, der er vigtige for din ansættelse fx lønaftaler.  

 

Medlemskursus, X i kalenderen 

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 26. og 27. oktober. Her vil der blive afholdt medlemskursus på Frede-

riksdal. Der kommer invitation og program efter sommerferien – glæd jer Vi har lejet hele Frederiksdal, så 

der bliver plads til ca. 100 medlemmer fra Gribskov-Halsnæs Lærerkreds. 

Vi arbejder på højtryk for at sammensætte et fantastisk program og nærmere information kommer efter 

ferien.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwspSDqOLbAhXHXiwKHR7EBaYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.quora.com/What-is-the-literal-translation-of-Synes-godt-om-tilkendegivelser&psig=AOvVaw1rWYQDNjJmF_0smP4-OZqY&ust=1529586529137597
http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/64/64-488.aspx?agendaid=64-488-1053#section94
http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordener%20og%20referater/64/64-488.aspx?agendaid=64-488-1053#section94
https://www.facebook.com/
http://www.dlfkreds38.dk/
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Kontoret i Græsted er muligvis solgt. 

Det tidligere kredskontor for Gribskov Lærerkreds i Græsted, der blev sat til salg straks efter sammenlæg-

ningen, er muligvis blevet solgt med overtagelse pr. 1. juli. Det har krævet en hel del arbejde, at få ryddet 

op, papirer destrueret og fundet de ting, der skulle flyttes med til kontoret i Frederiksværk. 

Mange ting er tilovers. Interesserede medlemmer er velkomne til at komme og se om noget kan bruges. 

Prisen sætter man selv – indkomne penge bliver doneret til godgørende formål. Dette vil foregå onsdag 

den 27. juni mellem kl 15 og 16.30. Ikke afhentede ting vil derefter blive afleveret på genbrugsstationen. 

NB! En Texas snefejemaskine og få andre ting er prisfastsat og kan købes billigt. 

 

 

 

 

 

Opgørelse af arbejdstid og undervisningstillæg 2017/18 

Ved afslutningen af normperioden skal der foretages en opgørelse af arbejdstiden med henblik på evt. 

godtgørelse af overtid samt efterregulering af undervisningstillægget. Overskydende timer godtgøres med 

afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 % eller med en timeløn med et tillæg på 50 % Det er 

ledelsens ansvar, at dette sker. 

Har du i løbet af året læst undervisningstimer ud over de timer, der står i opgaveoversigten, skal du have 

reguleret undervisnings-tillægget. Det kan være løse vikartimer, timer du har læst for andre ved planlagt 

fravær, ekskursioner eller timer, du er blevet bedt om at læse ekstra f.eks. ved læreres længerevarende 

sygdom, barsel etc. 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på at få indberettet alle timer, så du kan få udbetalt korrekt løn herun-

der eventuelt overtid. 

Kontakt evt. din TR, hvis du er i tvivl.  

 

Dialog-app til visualisering af forberedelsestid 

Danmarks Lærerforening har udviklet et internetbaseret pro-

gram, som ud fra et konkret ugeskema kan visualisere den tid, 

læreren har til forberedelse, når der er sat tid af til undervisning 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEjq6D87zUAhUkG5oKHeC-C4wQjRwIBw&url=http://ndla.no/nb/node/22417&psig=AFQjCNGPyqoDG5rZmIFxr2vPpD5-yCnbuA&ust=1497514659679111
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO0JalqOLbAhVJECwKHdpfBtoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.festabc.dk/10/loppemarked&psig=AOvVaw1IBaeaxzeYcqbrnGVtgYr2&ust=1529586587042469
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og øvrige opgaver. Målet er, at det konkrete ugeskema kan bruges i dialogen med lederen om arbejdsopga-

vernes omfang for på den måde at sikre en forberedelsestid, der giver jer en realistisk mulighed for levere 

en god, velforberedt undervisning. Derfor har vi valgt at kalde programmet for et ”dialogværktøj”. 

Web-app’en eksempelvis konkret kan bruges i dialogen om opgaveoversigten 

med skolelederen 

https://dlfweb.dlf.org/dialogapp 

 

Her kan du oprette dig som bruger (måske gjorde du det allerede sidste år) via 

en e-mail med tilhørende kodeord. Når du er logget ind, huskes data fra gang til 

gang, og du kan tilgå værktøjet fra forskellige platforme (PC, tablet (f.eks. iPad), 

telefon mv.). Under hvert enkelt menupunkt har du mulighed for at udskrive. 

I dialogværktøjet arbejdes der i en enkelt uge som illustration af hele årets op-gaver. Dette gøres, selvom 

dine opgaver ikke nødvendigvis fordeler sig jævnt hen over året. Der er således tale om en gennemsnitsbe-

tragtning. 

Når de tre hovedområder er udfyldt, ses resultatet på "Ugeskemaet". 

"Ugeskemaet" viser en gennemsnits uge. 

 

Gribskov kommune 

Byrådet har måttet åbne budgettet igen, fordi der manglede penge i kassen. Besparelser er fundet, og den-

ne gang rammer det ikke os. Pengene er små, og kommunen skal de kommende år gennem en slankekur 

eller skaffe flere penge.  

Planen for kommunen er at tiltrække især børnefamilier. Derfor bliver der mange steder bygget nye boli-

ger, og derudover er flere andre tiltag sat i værk for at gøre Gribskov attraktiv for nye borgere og dermed 

skaffe flere skattekroner til kommunekassen. 

 

Kredsen holder ferielukket. 

Kredsen holder ferielukket samtidig med, at skolerne holder ferie. Vi vil dog læse vores mail løbende gen-

nem hele ferien. Har du behov for at komme i kontakt med kredsen, skal du blot skrive til kredsens mail-

adresse 038@dlf.org og meddele dit ærinde og telefonnummer, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.  

Kontoret åbner igen i uge 32. 

 

God ferie!!!!! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM7NXNqOLbAhVClSwKHTQOAxkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid%3De0bf54cf-5df2-49a9-8a5b-7fe40968d6e8&psig=AOvVaw0TMN566wEFYQsjtvBI0ij6&ust=1529586671900345
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO46_YqeLbAhWCiCwKHaAvBEQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fremdrift.nu/artikler/12-ting-du-skal-goere-foer-under-og-efter-din-ferie&psig=AOvVaw2kw99uAAEB1mRTFa1-z_ne&ust=1529586981681183
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC8Oz5rOLbAhWMFSwKHYObD5oQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DkUI9K7wg-9Q&psig=AOvVaw0iLf9QgK8O_a6KDlkxtKek&ust=1529587855029158
http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=19063374&uid=1130098274&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fdialogapp

