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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds!
I ønskes alle en god jul og et godt nytår!
Det blev igen i år ikke den julemåned, som vi kender med julefrokost, julehygge og arrangementer.
Og afslutningen frem mod juleferien er mange steder mærket af bekymring og utryghed i forhold til
om man bringer omikron (COVID-19 virus) med hjem til sine kære fra skolerne. Der er i samfundet
delte meninger for og imod restriktionerne, men på skoleområdet kunne man godt have ønsket sig
strammere restriktioner. Lærerne/medarbejderne på skolerne er nu den erhvervsgruppe, som er
hårdest ramt af smitte.
Små julegaver på vej - måske. Folketinget vedtog, som vi skrev i oktober nyhedsbrevet, at afsætte en milliard til flere lærere i folkeskolen. Vi
havde helst set, at byrådene havde udmøntet andelen af milliarden til sænkelse af lærernes undervisningsandel, men ingen af de to byråd besluttede denne udmøntning, som reelt er det
bedste normeringshåndtag til at sikre flere lærere. Samme udfordring giver den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL,
hvor der er fornuftige skolepolitiske signaler, fx sænkelsen af klasseloftet fra 28 til 26 elever, men
igen sikrer det ikke i sig selv en bedre folkeskole, man kan jo lokalt prioritere at spare en lærer et
andet sted, for at få råd til den lavere klassestørrelse. Den øvelse kender vi alt for godt fra den
kommunale budgetlægning. Ja, økonomi på skoleområdet er ikke uden udfordringer. Der skal være
plads og rum til lokalt at udvikle folkeskolen, men det må ikke ende i kommunalt postnummer lotto,
det er folkeskolen som samfundsbærende institution alt for vigtig til.
I ønskes alle en God jul og et godt nytår!
Mange tak til alle for jeres indsats i år, og tak fordi I er medlemmer af Danmarks Lærerforening.
Tak for opbakningen til Gribskov- Halsnæs Lærerkreds, det gælder alle, om man ”bare” følger facebooksiden, læser nyhedsbrevet, debatterer på folkeskolen.dk eller deltager i faglig klub, kredsens
arrangementer, generalforsamling og medlemskurser. En helt særlig tak til tillidsrepræsentanter,
suppleanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der har igen i år været nok at se til særligt omkring
implementeringen af A20 og lokalaftaleren og COVID-19.
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Kontorets åbningstider i juleferien
Kontoret holder lukket for personligt fremmøde og for telefonisk henvendelse fra onsdag den 22.
december 2021 til søndag 2. januar 2022.
Du er velkommen til at sende os en mail på 034@dlf.org, og så vender vi tilbage så snart det er
muligt.
Er der brug for akut at komme i forbindelse med kontoret, er det muligt at lægge en besked på
telefonsvaren.
Du kan ringe på tlf.: 47 72 43 30. Vi sørger for, at den bliver aflyttet i den periode vi holder lukket.

Implementering af A20 og lokalaftalerne i Gribskov og Halsnæs Kommune.
En ny start kan være svær, det ved alle, men vi gør, hvad vi kan for at få aftalerne til at fungere efter
de centrale parters aftale. Vi har i begge kommuner holdt møder med forvaltningerne vedr. implementering.
I Gribskov holdt vi fællesmøde d. 17/11 med tillidsrepræsentanter, skoleledere og skolechefen. Det
blev et godt møde, hvor vi også fik talt om udfordringerne med opgaveoversigterne m.m. vi har
efterfølgende holdt møde med Gribskov Kommunes forhandlingsudvalg, og er sammen godt på vej
mod en fælles løsning på udfordringerne som vil blive meldt ud efter nytår.
I Halsnæs Kommune har det været en lidt anden proces. Her har skolechef og kredsformanden været på besøg hos skoleleder og TR og haft en dialog om implementeringen. Der har også været afholdt afklaringsmøde mellem forhandlingsudvalgene, her er at så en fællesløsning på vej på efter
nytår, på nogle af de uklarheder der har været.

Topmøde om børn og unges trivsel i uddannelsessystemet
D. 29. november deltog kredsen i Topmødet om børn og unges trivsel i uddannelsessystemet. Mødet tog udgangspunkt i en rapport fra foråret, der viste en stigning af mistrivsel blandt de 16 til 24årige. Cirka 40% af pigerne og ca. 25% af drengene føler stress, så der er grund til at tage det alvorligt. Mistrivsel giver sig udtryk i manglende lyst til læring, sårbarhed, ensomhed, manglende robusthed mm. Årsagerne til mistrivsel er mange, dels er der en stor gruppe, der lever med udfordrende forhold i hjemmet med vold, misbrugsproblemer og psykiske sygdomme. Disse børn og unge
er særligt udsatte, når det gælder mistrivsel. Og så lever de unge i en tid, hvor de har fået ansvar for
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egen læring, de skal definere sig selv og sætte egne rammer for deres liv, og det betyder, at de
mangler et fundament at stå på.
Når de unge skal vælge ungdomsuddannelse, ved
mange ikke, hvad de skal vælge og samtidig er de
bange for at vælge forkert. De presses af forældrenes forventninger og uddannelsesparathedsvurderinger og karakterer. Derfor vælger mange gymnasiet, for så har de jo muligheder for en uddannelse,
der giver adgang til rigtig mange. Men 15% af gymnasieeleverne kommer ikke videre og ender som
ufaglært arbejdskraft.
Hvad kan vi gøre?
Elever har brug for rammer, også når de går i udskolingen. Derfor er rådet, at skolegangen i 4.-9. kl.
også er præget af faste rammer og et trygt miljø, der giver mulighed for at opbygge venskaber. For
det er gode og nære relationer både mellem elever og lærere, der først og fremmest fremmer trivsel
og følelsen af at høre til. Undersøgelser viser, at god klasseledelse og en feedbackkultur, hvor der
er plads til at øve sig/begå fejl fremmer trivslen. Inkluderende fællesskaber og mulighed for støtte,
tydelige voksne, der guider, vejleder og rådgiver er trivselsfremmende. Og sidst men ikke mindst, så
bør valget til ungdomsuddannelserne afdramatiseres. Eleverne skal hjælpes til at træffe det bedste
valg, så de kommer et sted hen, hvor de kan trives og udvikle sig positivt.

Konkurrence vind ”Selvbyggerbørn” af Merete Riisager.
Merete Riisager var så venlig at give et par eksemplarer af ”Selvbyggerbørn”, er du interesseret i at vinde bogen, så kan du vinde bogen ved at
give os feedback på medlemskurset, kredsens generelle aktiviteter eller
ønsker til kommende medlemskursus/aktiviteter. Send en kort mail til
034@dlf.org inden den 1. februar, hvor du kort skriver dine forslag.
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Løn tjek i uge 47
Danmarks Lærerforening kørte i uge 47 en landsdækkende kampagne sammen med alle fagforeninger under FH for at udbrede
kendskabet til og viden om forholdet mellem overenskomster,
fagforeninger og lønmodtagerrettigheder.
Selvom der i den nævnte uger sættes ekstra fokus på løntjekket,
kan du som medlem fortsat få lavet et løntjek i løbet af hele året.
Hvis I er flere medlemmer på samme skole, som ønsker løntjek,
kan I få besøg fra kredsen på skolen. Dette aftales med skolens
tillidsrepræsentant. Enkeltpersoner kan aftale et løntjek direkte
med kredskontoret.

Kredsens facebookside og fælles hjemmeside
Vi vil så gerne have nogle flere til at følge kredsens facebookside. Gå ind
og følg/søg efter Gribskov-Halsnæs Lærerkreds på
https://www.facebook.com/

Kære alle pensionister/fraktion 4 i Gribskov- Halsnæs Lærerkreds.
Forårsprogram 2022.
Tirsdag d. 29. marts kl. 11 skal vi besøge museet ”Skibene på Holmen” med rundvisning på Fregatten
Peder Skram
Rundvisningen med guide starter kl. 11.00, varer ca.
1 ½ time, og omfatter en tur gennem hele skibet på
flere dæk både inden- og udendørs.
Vi bliver delt op i hold med 15 pr. guide. Skibet har
ret mange trapper, men der er afsat tid til at ”ting
tager tid”.
Efter at have været hele skibet igennem spiser vi
smørrebrød i mandskabscafeteriet, hvor vi også kan
købe drikkevarer.
Ved tilmelding bedes I skrive, hvor mange stykker
smørrebrød I ønsker. Pris pr stk. ca. 25 kr.
Tilmelding senest d. 22. marts.
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Adresse: SKIBENE PÅ HOLMEN, Elefanten 2, 1439 København K

Tirsdag d. 10. maj.
Grundtvigskirken skulle vi have besøgt i maj 2021, men
som så meget andet måtte turen aflyses. Nu prøver vi
igen.
Tirsdag d. 10. maj. Kl. 11.30 mødes vi og spiser frokost
på Cafe Bjerget, Bispebjerg Torv 8, 2400 København
Efter frokost kan vi nå en tur ned ad Bispebjerg Alle, hvor
kirsebærtræerne forhåbentlig er i blomst.
Kl. 14 har vi guide til rundvisning i Grundtvigskirken på
Bispebjerg Bakke. Kirken er en af de mest seværdige og
imponerende kirker i København, opført i gotisk stil af
P.V. Jensen Klint i 1927, færdigbygget og indrettet af
sønnen Kaare Klint.
Tilmelding senest d. 3. marts

Tirsdag d.14. juni kl. 16.45. Sagnlandet Lejre og Kongehallen.
Vi mødes ved indgangen til Sagnlandet Lejre, og kl.
17, når åbningstiden for offentligheden er forbi, får
vi en rundvisning og ser og hører om den nye Kongehal og Sagnlandet.
Efter rundvisningen som tager ca. 1 time, spiser vi
smørrebrød, som vi har medbragt.
Ved tilmelding bedes I oplyse, hvor mange stykker
smørrebrød I ønsker, 25 kr. pr stk. Vi sørger for der
er et varieret udvalg, så der er noget for enhver
smag, og medbringer også øl og vand.
Grunden til det sene tidspunkt på dagen er, at der
er mange besøgende og især skoleklasser, hvilket
udelukker en guidet rundvisning i den almindelige
åbningstid.
Tilmelding senest d. 7. juni.
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Tilmeldinger til:
ellenks@live.dk eller lisbeth_braat@yahoo.dk
Glædelig jul, tak for i år og vel mødt
Lisbeth Braat og Ellen Kai-Sørensen

Biolog Inge Lise Kahl har tilbudt at tage os med på sommertur på Melby Overdrev, hvor vi kan indsamle krydderurter, eventuelt til snaps.
Inge Lise vil også gerne føre os rundt i svampenes verden på en sensommer/efterårstur.
I hører nærmere om hvilke dage, når vi tror, vi kender vejrudsigten.
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