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Kære medlemmer af Danmarks 

Lærerforening Gribskov -Halsnæs 

Lærerkreds! 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår! 

Julen nærmer sig og det er igen tid til 

at ønske sig julegaver. Ønsker er der 

nok af på skoleområdet, og jeg 

håber, at det nye år vil bringe en 

regn af gaver over skoleområdet.  

Øverst på listen står en sænkelse af 

undervisningsmængden og opgavemængden, så 

der igen bliver sammenhæng mellem mål og 

midler i folkeskolen og derefter en central 

arbejdstidsaftale, så rammerne for lærerarbejdet 

nationalt bliver mere ensartede. Et af 

argumenterne for den lange skoledag og 

folkeskolereformen, var et mere ensartet 

serviceniveau for vores fælles folkeskole. Man 

kunne på Christiansborg ikke leve med den 

forskel i undervisningstimetal, som var opstået 

kommunalt. Den lange skoledag og manglende 

centrale arbejdstidsaftale, som finansierede den 

lange skoledag, har dog nærmest forværret 

problematikken i forhold til et ensartet 

kommunalt serviceniveau. Det er min påstand, at 

der i dag er endnu større forskel i serviceniveauet 

kommunerne i mellem og internet i 

kommunerne, skolerne i mellem, end der var før 

folkeskolereformen. 

 Forskning viser at det ikke er kvantiteten af 

undervisningstimer, men kvaliteten af 

undervisningstimerne som har betydning for 

elevernes læring. Derfor er det helt afgørende 

med en central arbejdstidsaftale, hvis vi vil en 

fælles folkeskole i Danmark. Det resultat og den 

erkendelse, håber jeg, at formanden for 

arbejdstidskommissionen også kommer frem til i 

det nye år.  

Der er tæt på ingen fremgang at spore ude på 

skolerne, når det handler om de elementer, som 

folkeskolereformen indførte for fire år siden. Det 

viser de fem følgeforskningsrapporter for 2018.  

 

»Hvis det var et laboratorium, der brændte, ville 

vi ikke være i tvivl om at stoppe øvelsen. Der er 

ingen grund til at vente. Vi har allerede tonsvis af 

data og mange følgerapporter.« siger professor 

Lene Tanggaard Pedersen.  

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA 

University College, er enig i, at politikerne må 

handle nu og give reformen et gennemgribende 

eftersyn. 

Vi må håbe, at de igangværende forhandlinger 

om justeringer af folkeskolereformen bringer 

skolen på rette spor igen.  

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://naestved.netavis.nu/wp-content/uploads/sites/6/2017/12/lene.jpg&imgrefurl=http://naestved.netavis.nu/temaaften-folkeskolen-professor-lene-tanggaard/&docid=ojo2pBMZNm-w6M&tbnid=zYe_v5xgzegisM:&vet=10ahUKEwipiLfigZ3fAhVsqYsKHfBgDjUQMwhhKBYwFg..i&w=960&h=960&hl=da&bih=874&biw=1280&q=lene tanggaard&ved=0ahUKEwipiLfigZ3fAhVsqYsKHfBgDjUQMwhhKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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Der har på det seneste været en del positive 

historier at fortælle om folkeskolen, set fra et 

lærerperspektiv. Opgøret og aflysningen af 

læringsmålstyret undervisning, afskaffelse af flere 

tusinde mål, tilretning af læringsplatformen samt 

fleres ønske om at vende tilbage til faghæftet og 

hele denne tankegange om fagene. Samtidig 

indgås der rundt om i landet en del lokal 

arbejdstidsaftaler, senest i Hjørring, som reelt er 

den ”første” nye A08 lignende aftale – tillykke til 

skolevæsenet i Hjørring. Og endeligt faldt den 

længeventede afgørelse, hvor Erik Schmidt og 

DLF vandt i landsretten – en sejer for 

”ytringsfriheden”. Efterfølgende i 

pressedækningen fik man det indtryk, at Odense 

Kommune slet ikke havde ønsket sagen, men at 

det var KL, som havde trukket i trådene. Med 

denne fine afslutning på året, kan man kun håbe 

på, at de nye vinde vil forsætte med at blæse i 

det nye år.  

 

Kort status på 2018 som ny kreds 

De første 9 måneder som sammenlagt kreds er så 

småt ved at være gået, og selv om vi frem til 

august kun kørte på halvkraft, da Marianne 

(næstformand) og Allan (sagsbehandler) ikke 

kunne frikøbes helt fra deres opgaver i Gribskov 

Kommune. Så synes vi, at det begynder at give 

mening at være en sammenlagt kreds.  

Der er kommet struktur på TR møderne, 

opgaverne på kontoret er ved at falde på plads, 

og samarbejdet på kredsen fungerer fint. Der er 

stadig plads til justeringer, men vi er ved godt 

mod på kontoret.   

Hushandlen i Græsted faldt desværre på gulvet, 

men vi har pt. mulige interesserede købere, så 

mon ikke det vil lykkedes os at sælge huset i det 

nye år. Vi mangler også at få de to pensionist 

afdelinger kørt endeligt sammen. Det håber vi 

falder på plads inden Genrealforsamlingen fredag 

den 15. marts.     

 

Beretning fra årets Medlemskursus 

(2018) - et godt arrangement: 

Programmet var godt og relevant, 

maden var god og tiden med kollegaer - 

en gave. 

Næsten hvert år planlægger Gribskov-Halsnæs 

lærerkreds et medlemskursus. I år deltog 100 

medlemmer af Gribskov-Halsnæs Lærerkreds. Der 

er fokus på gode oplægsholdere og god 

forplejning. Lærerne skal forkæles!  

 

Kurset foregik denne gang på Frederiksdal, som 

er en af de Signatur-hoteller, som DLF ejer. 

Hotellet ligger naturskønt ved Mølleåen i Lyngby. 

Værelserne var pæne, omgivelserne rare og 

vigtigst af alt, var kaffen god. 
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 Programmet i år stod på Ole Fogh Kirkeby, der på 

en meget filosofisk og sprogfokuseret måde, 

fortalte om hvordan robusthed/skrøbelighed 

bliver brugt og burde bruges i 

ansættelsesforhold.  

Efter en kaffe/kage-pause kom Anders Bondo og 

fortalte om OK18, kommissionen og Ny Start. 

Anders Bondo gav indsigt i de tanker og 

strategier, der lå bag aftalerne. Det gav et fornyet 

håb om, at kommissionen og Ny Start 

samarbejdet vil føre til mærkbare forandringer 

hos os lærere. 

Således opløftet var det tid til middag og 

efterfølgende drinks i baren. Maden var lækker 

og stemningen i baren var god, så der var flere, 

der blev længe oppe.  

Lørdag morgen bød på lækker morgenmad i roligt 

selskab. Mange var trætte ovenpå aftenen før 

eller ovenpå ugen op til. Men heldigvis var den 

første oplægsholder Vincent Hendricks, som med 

sin energiske facon, kunne vække os op. Han 

fortalte om digital dannelse.  

 

Efter en kort pause var det tid til Poul Aarøe 

Pedersen oplæg. Han er manden bag bogen 

“Tænk på et tal”. Han kom med mange 

interessante betragtninger, om folkeskolens 

overlevelse. En folkeskole som det danske 

demokrati fortjener!  

Dagen sluttede med en god frokost! 

Således mæt, både på mad og indtryk kørte vi 

hjem igen. Og en ting var vi enige om: Vi skal helt 

sikkert med næste gang, der er medlemskursus! 

Af Mira Wittrock (Kredsstyrelsesmedlem) 

 

Generalforsamling 2019  

Husk at sætte X i kalenderen til vores årlige 

generalforsamling 2019, som løber af stablen 

fredag den 15. marts 2019 på Ramløse Skole. 

Generalforsamlingen afholdes fra kl. 17.00- 19.30 

efterfulgt af fællesspisning.  

 

Nye fælles mål for folkeskolen  

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik i 2017 

en aftale om at løsne bindingerne i Fælles Mål og 

gøre færdigheds- og videns mål vejledende. 

Efterfølgende nedsatte undervisningsminister 

Merete Riisager, i 2017 en rådgivningsgruppe, der 

skal rådgive ministeren og 

Undervisningsministeriet om implementeringen 

af ændringerne i Fælles Mål. Rådgivningsgruppen 

kom frem til 5 pejlemærker for Fælles mål for 

folkeskolen. Pejlemærkerne vedrører øget lokal 

frihed, folkeskolens formål, undervisningens 

tilrettelæggelse, betydningen af faglige mål og 

den professionelle dømmekraft.  
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Kilde: 

https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-

formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-

maal-i-folkeskolen 

Formål og frihed - Fem pejlemærker for Fælles 

Mål i folkeskolen  

1. Færre bindinger skal give øget lokal og 

didaktisk frihed til skoler  

2. Vejledningen skal forankres i folkeskolens 

formål  

3. Undervisningens tilrettelæggelse ud fra 

folkeskoleloven  

4. Faglige mål som central didaktisk kategori  

5. Styrkelse af den professionelle dømmekraft  

Undervisningsministeren har frem mod 

2019/2020 nedsat skrivegrupper inden for 

fagene, der ud fra anbefalingerne fra 

rådgivningsgruppen og inden for rammerne af 

fælles mål, skal udarbejde reviderede bud på 

læseplaner og undervisningsvejledninger.  

I kan læse mere uddybende om pejlemærkerne 

her:  

http://www.dpt.dk/wp-

content/uploads/2018/06/180620-pejlemaerker-

faelles-maal.pdf 

 

 

 

 

Temadag mellem Gribskov Kommune og 

Gribskov- Halsnæs Lærerkreds om ”Ny 

start” lokal arbejdstid samt 

forhandlinger om en arbejdstidsaftale i 

Gribskov Kommune. 

Onsdag den 28/11 mødtes tillidsfolk og ledere fra 

skoleområdet i Gribskov Kommune på Bymose 

Hegn til temadag om ”Ny Start” og debat om 

lokal arbejdstid. Udover TR og skoleleder fra 

skolerne deltog Maria Newton (HR), Anne 

Steffensen (skolechef), Mikkel Damgaards 

(Velfærdsdirektør), Marianne Bromand 

(næstformand) og Michael Bie (formand).    

Der var enighed parterne imellem om, at 

temadagen havde været god og udbytterig. 

Drøftelserne forsatte d. 7. december på det 

første egentlige forhandlingsmøde. Planen er, at 

vi forhåbentligt primo marts kan indgå en lokal 

arbejdstidsaftale i Gribskov.  

 

Ny start og Professionel Kapital i 

Halsnæs Kommune. 

Onsdag d. 28/11 deltog Gribskov-Halsnæs 

Lærerkreds ved formanden Michael Bie Andersen 

og Bjarke Nørremark (uddannelseskonsulent, 

Danmarks Lærerforening) efter aftale med Helge 

Friis (udvalgsformand) på mødet i Udvalget for 

Skole, Uddannelse og Dagtilbudt. Opgaven var et 

oplæg om ”Professionel Kapital”. Kort fortalt er 

Professionel Kapital en beskrivelse af, under 

hvilke rammer lærerprofessioner bedst løser 

deres opgaver.  

https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolen
https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolen
https://uvm.dk/publikationer/2018/180620-formaal-og-frihed---fem-pejlemaerker-for-faelles-maal-i-folkeskolen
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2018/06/180620-pejlemaerker-faelles-maal.pdf
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2018/06/180620-pejlemaerker-faelles-maal.pdf
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2018/06/180620-pejlemaerker-faelles-maal.pdf
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Vi oplevede, at der var en positiv tilkendegivelse 

og også vel reflekterede spørgsmål til oplægget. 

Efterfølgende har der været en god dialog med 

Henrik Reumert (skolechef) og det er aftalt at 

give skolelederne en introduktion til 

”Professionel Kapital” den 6/2 2019 på 

skoleledermødet.  

Vi håber selvfølgelig, at Halsnæs Kommune og 

ikke mindst folkeskolerne i Halsnæs, er 

interesserede, så vi i fælleskab kan få styrket den 

”Professionelle Kapital” til gavn for medarbejdere 

og elever i Kommunen.    

 

Bøgebjerggård lukkes og nyt skole- og 

dagbehandlingstilbud opstå.   

Til august 2019 åbner et nyt skole- og 

dagbehandlingstilbud i Hundested, i en tidligere 

skolebygning på Birkevej. Samtidig afvikles 

skoletilbud på Bøgebjerggård.  

Det er en fornuftig politisk beslutning at samle 

flere af Halsnæs Kommunes specialiserede tilbud 

i dette nye tilbud. Det nye skole- og 

dagbehandlingstilbud skal huse op til 80 elever, i 

form af 50 elever i specialskoledelen, og op til 30 

elever i dagbehandlingstilbuddet. Derudover skal 

bygningen også huse et socialpædagogisk tilbud, 

der er åbent i tidsrummet kl. 14-21.    

Oprindeligt var det besluttet, at 

personaleprocessen vedr. overgangen fra de 

tidligere tilbud skulle afvente behandlingen i H-

MED (d. 17/12) og Byrådet (d. 20/12) og ligge 

samtidig med budgetprocessen for hele 

skoleområdet, som er planlagt i januar. Der er 

dog et personale ønske om at få fremskudt 

processen til før jul. Det er i skrivende stund ikke 

afklaret om personaleprocessen ligger før Jul eller 

efter Nytår.    

 

Løntjek i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds  

 

Kreds 34 har igen i år iværksat denne kampagne. 

 

I efteråret 2018 er der blevet afholdt lønmøder 

på skolerne i såvel Halsnæs Kommune som i 

Gribskov Kommune. Kredsen er ved at være 

skolerne igennem og mangler blot to skoler for at 

have været rundt på alle skoler i kredsen.   

 

Flere kredse i Danmark opnår betragtelige 

resultater i forbindelse med løntjek. I år har vi i 

kreds 34 fundet uregelmæssigheder for ca. 

100.000 kr. i skrivende stund. Når vi finder 

uregelmæssigheder i lønudbetalingerne overvejer 

kredsstyrelsen, om resultatet kan deles offentligt, 

da der med kredsøjne jo er tale om en god 

historie. Dog bliver ingen lønhistorier delt uden at 

det er efter aftale med det enkelte medlem. 

Uregelmæssighederne i dette års løntjek har 

mest handlet om det høje undervisningstillæg, 

som man skal have udbetalt ved flere timer end 

750 timer om året. 

Lønmøderne på skolerne har været utroligt gode 

med mange spændende drøftelser om løn og ikke 

mindst mange gode spørgsmål til kredsen om ens 

løn.   

Selv om kredsen har kørt denne kampagne i 

efteråret med tilbud om løntjek, er man som 

medlem altid velkommen til at få efterset sin 
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lønseddel. Det bedste grundlag for at få efterset, 

om man får den rigtige løn, er en kopi af de to 

sidste lønsedler og en kopi af opgaveoversigten. 

 

”Hvad skal vi med skolen – i Halsnæs” oplæg 

og debat ved Lene Tanggaard. 

Tirsdag den 4. december 2018 kl. 19.00-21.00, 

samtidig med de seks julekalendere som kører på 

TV i år, mødte 60-80 interesserede tilhørere op til 

det 4 arrangement i række ”Hvad skal vi med 

skolen – i Halsnæs”. Temaet var, hvordan man 

lærer at være kreativ – og hvorfor vi skal være 

det?  

I alle typer af jobs spiller kreativitet positivt ind i 

forhold til både trivsel og resultater, ligesom det 

har en afgørende betydning for den 

samfundsmæssige udvikling. Kreativitet styrker 

imidlertid også helt basalt fagligheden i alle 

skolens fag, ligesom kreativitet har en eksistentiel 

rod, der på et dybere plan er meningsgivende for 

den enkelte og for fællesskabet. Men kreativitet 

kommer ikke nødvendigvis af sig selv. Det skal 

læres – og det er en kunst at skabe en 

undervisning, der styrker elevernes kreativitet og 

evne til at tænke nyt, bryde vaner og byde ind 

med innovative løsninger, der skaber værdi.  

 

 

Det blev en fantastisk aften. Lene Tanggaard som 

er cand.psych., ph.d. og professor i pædagogisk 

psykologi ved Institut for Kommunikation, 

Aalborg Universitet, leverede i den grad varen. 

Det blev til en god efterfølgende debat, som 

kunne have forsat endnu længere, men Lene 

skulle desværre nå hjem til Aalborg. 

 

Trivselsundersøgelse i Gribskov: 

Trivselsundersøgelsen er ved at være til ende, og 

forhåbentligt fik du svaret. Det er HU 

(hovedudvalget) og dermed repræsentanter fra 

de forskellige fagforbund (fx DLF), der står bag. Vi 

har denne gang valgt at 

temaet skulle være forholdet til 

ledelsen. Samtidig har fokus 

været, at man skulle kunne 

være anonym. Når resultaterne foreligger, så skal 

der arbejdes videre i form af handleplaner for 

den enkelte arbejdsplads. Den skal også indgå i 
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APV´erne rundt omkring på skolerne. Og ikke 

mindst, så skal vi bruge dem i HU, når vi skal 

planlægge fremtidige tiltag for vores 

arbejdsgivere. 

 

 Den læringsmålsstyrede 

undervisning er taget af 

programmet, men vi mangler at få 

en udmelding omkring, hvad vi skal 

i Gribskov: skal vi prikke læringsmål af? Hvor 

meget skal vi skrive i elevplanerne osv. Der 

kommer et skriv omkring juletid.  

Lige om lidt lukker Intra ned, og så skal vi i gang 

med AULA. Det er her kommunikationen skal 

foregå fx mails. AULA er nemt at gå til, fordi det 

ligner noget, vi kender i forvejen fx Outlook og 

Facebook.  

Generelt er it-situationen noget udfordret, og det 

har man erkendt i bl.a. it-afdelingen, og man 

arbejder derfor på at få en anden udbyder. Dette 

forventes at være på plads i august 2019. 

 

Deltag i kredsens konkurrence 

Da de 2 kredse blev slået sammen, blev der også 

brug for et nyt navn, og det skal gerne på plads 

inden generalforsamlingen i marts 2019. Har du 

et godt forslag, så skriv det til kredsen senest 

d.10/1 2019 enten på vores 

Facebook-side eller på mail: 

034@dlf.org. Vi trækker en vinder, 

som annonceres på 

generalforsamlingen. Præmien vil 

bl.a. bestå af forskellige ting: flot bluse med vores 

logo, indkøbsnet, kasket mm. 

 

Facebook 

For jer der endnu ikke har været inde og besøge 

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds side på Facebook 

og ”like” siden, så vil vi opfordre jer til det   

Link til siden: https: 

https://www.facebook.com/Gribskov-Halsnæs-

Lærerkreds-150740698281882/ 

Kredskontoret i juleferien 

Kredskontoret holder lukket fra og med fredag d. 

21. december 2018 til og med onsdag d. 2. januar 

2019. Hvis I har spørgsmål til kredsen i løbet af 

disse uger, så er I velkomne til at skrive på 

kredsens mail: 034@dlf.org 

I hastesager så kan Michael (formanden) 

kontaktes på 60 140 893 

Mange hilsner fra  

Gribskov- Halsnæs Lærerkreds  

Jernbanegade 6, 3300 Frederiksværk 

Tel. 47 72 43 30 Mail: 034@dlf.org 
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