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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 
 

I ønskes alle en god sommerferie!  

Det har igen i år været et ”meget” anderledes og helt uforudsigeligt skoleår. Covid-19 krisen lukkede sko-

lerne ned, det er 7 år siden skolerne sidst blev tvangslukket af den tidligere Regering og KL, dog var situati-

onen en ganske anden. Lad os håbe, at det er sidste gang i mange år, at folkeskolen bliver ramt af ”ka-

testrofer” som i 2013 og 2020 og må lukkes ned. 

Nedlukningen viste omverden, hvad mange lærere ved i forvejen: At 

korte velforberedte skoledage er bedre end lange uforberedte skole-

dage, relationer mellem lærerne og eleverne er alt afgørende (de kan 

ikke udliciteres), værdien af klassefælleskabet, mindre elevgrupper og 

to lærere ordninger fungerer. Lad os håbe, at disse nye erkendelser 

kan hjælpe politikerne med at prioritere økonomi samt ændre folke-

skolen, så der bliver bedre sammenhæng mellem visioner og virke-

lighed.  

Krisen aktualiserede også vigtigheden af aftaler, både de centrale og de lokale aftaler. Aftaler er fundamen-

tet for, at der kan arbejdes tillidsbasseret. Tillid er ikke en magisk trylleformular, men skabes gennem hand-

linger og klare aftaler. Det blev hurtigt tydeligt, at de steder hvor man sagde et og gjorde noget andet samt 

lavede brud på aftaler; her forsvandt tilliden med det samme. Den danske aftale model har igen vist sin 

styrke, og er helt sikkert medvirkende til, at omstillingerne under krisen og genåbningen er lykkedes.          

Man havde det på fornemmelsen, men de første evalueringer af online undervisning viser, hvad man kunne 

forvente, at de svageste elever tabes ved denne undervisningsform. Det burde afskrække alle fra at arbejde 

videre med denne undervisningsform, men flere økonomiske hårdtramte undervisningsinstitutionen plan-

lægger efter ferien at forsætte online undervisning.  

Vi havde alle ønsket, at der inden ferien lå et resultat af periodeforhandlingerne om en ny central arbejds-

tidsaftale. Desværre er det ikke lykkedes. KL har bedt om en ”tænkepause”, forhandlingerne genstarter i 

august, og det forventes, at der er et resultat inden kongressen i september. Om der bliver et resultat, og 

hvad det bliver, det bliver en af mange spændende begivenheder i det nye år.  

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Gribskov og Hals-

næs, er der i 2020 kollektivt ferielukket fra og med fredag den 10. juli til og med 

onsdag den 31. juli. 

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i perioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2019 da vil du få sædvan-

lig løn under de 16 dages ferie.  

Hvis du ikke har været uafbrudt beskæftiget i Kommunerne i perioden fra 1. januar 2019 – 31. august 2019 

da vil du få et løntræk for hele eller dele af de 16 dages ferie. 
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Du kan have forskellige muligheder for at få økonomiske ydelser for de dage, som Kommunerne trækker dig 

i løn for. Vær opmærksom på, at kombinationer af nedenstående muligheder kan være relevant. 

 Feriepenge fra anden arbejdsgiver -> tjek din saldo på borger.dk 

 Feriedagpenge -> kontakt A-kassen 

 Arbejdsløshedsdagpenge -> kontakt A-kassen og jobnet.dk 

 Feriefondsdage/ferieforskud 2020 (forlods anvendelse af indefrosne feriemidler) -> tjek borger.dk. 

Du afgør selv, om du ønsker at få evt. feriefondsdage/ferieforskud udbetalt. 

Læs evt. mere i folderen om sommerferien 2020. 

 

Medlemskursus 2. og 3. oktober på Marienlyst. 

Husk at sætte x i kalenderen den 2. og 3. oktober, hvor Gribskov-Halsnæs Lærerkreds holder medlemskur-

sus på Marienlyst Strandhotel. Det bliver I år et helt fantastisk indholdsrigt medlemskursus, vi arbejder med 

at få aftalerne på plads. Har du input til hvordan medlemskurset kan blive endnu bedre, så kontakt din TR 

eller kredskontoret.   

  

Referat af Generalforsamling i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds d. 15-06-2020 

1. Velkomst af formanden Michael Bie Andersen, der bød de 47 deltagere velkommen til en noget ander-

ledes generalforsamling.  

2. Valg af dirigent; Bjarne Langkilde blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovlig 

indkaldt og beslutningsdygtig og blev afviklet efter hovedstyrelsens anbefalinger i lyset af COVID-19 si-

tuationen. 

3. Pga. de særlige omstændigheder i år, er beretningen udsendt skriftligt inden generalforsamlingen.  

Mundtlige kommentarer; 

- Folkeskoleidealet; DLF’s bud på, hvorfor vi holder skole. 1.maj arrangement, ”Hvad skal vi med 

skolen?” Et fælles projekt med skolebestyrelserne i Gribskov. 

Konkurrencevilkår mellem folkeskolen og privatskoler er ulige. 

- Udfordringer på Sankt Helene skole sidste år - godt samarbejde om løsningen. 

- ”Gearet til fremtiden” – er hele foreningens projekt.  Der arbejdes på, hvordan kredsen frem-

adrettet skal arbejde. 
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- Den lange skoledag. KL holder fast, men ministeren overvejer fordelene ved kortere skoledage. 

Der er ingen forskel på de skoler, der har implementeret Folkeskolereformen i høj grad, og de 

skoler, der har implementeret i lav grad.  

- Udskiftning på chefniveau giver nogle udfordringer i samarbejdet. 

- Vi er glade for aftalen i Gribskov. Der skal fortsat arbejdes med implementeringen. 

- SP-området i Gribskov gennemtrævles. Stillingsnedlæggelser. 

- I Halsnæs har aftalen ikke den effekt som vi ønsker, efter ferien besøger skolechef og kreds-

formand skolerne. 

- Redaktionelle ændringer af Halsnæs Aftalen: Max undervisningstimetal er sænket til 800 (fra 

810). Håndteringen af 6. ferieuge. Antallet af undervisningstimer skal fremgå med det faktiske 

timetal. Arbejdstidsaftale; kredsen har sendt bekymringsbrev til Hovedstyrelsen. Vi håber på en 

aftale, der sætter rammer om arbejdstiden. 

Behandling af beretningen: 

Der var mange spørgsmål vedr. arbejdstid og særligt opgaveoversigterne. fx Opgaveoversigterne passer 

ikke med virkeligheden. Ønske om øgede centrale rammer, ikke lokale løsninger. Ønske om tydeligere regi-

strering af arbejdstid, så overtid blev synlig. Når man gør sin leder opmærksom på, at arbejdstiden er over-

skredet, så gør han ikke noget. Det er vigtigt, at man kontakter sin tillidsrepræsentant og kredsen hvis der 

er udfordringer med arbejdstiden og der ikke bliver fulgt op på aftaler. 

Udfordringerne vedr. den høje privatskoleandel i begge 

kommuner blev diskuteret, samt politikernes manglende 

ansvars tagen for folkeskolens økonomi. 

Beretning godkendt. 

 

4. Regnskab gennemgået og godkendt  

5. Ingen indkomne forslag 

6. Vedtægtsændringer: 

Formanden motiverede kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringerne som blev debatteret.  

Vedtægtsændringerne blev godkendt (40 stemte for, 7 undlod at stemmer og 0 stemte imod). 

7. Budget og forslag til kontingent 

Kommentar fra formand: Vi har et faldende medlemstal. Højst sandsynlig kommer vi ud af 2020 med et 

underskud. 

Kommentar fra medlem; godt at medlemskursus prioriteres.  
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Budget og kontingent vedtaget.  

498 kr. lærer/børnehaveklasseledere. 

 98 kr. for fraktion 4 (pensionister) 

8. Følgende er valgt;  

Formand; Michael Bie Andersen 

Næstformand; Marianne Bromand 

Kasserer; Andreas Sune Mørup 

Sagsbehandler; Allan Nielsen 

1. suppleant til kredsstyrelsen; Mira Mussmann Wittrock 

2. suppleant til kredsstyrelsen; Lene Schmidt 

3. Kritiske revisorer; Jørgen Hansen & Lars Peter Jønsson 

9. evt. 

Forslag fra medlem; medlemmerne får en øl 1.maj, fordi generalforsamlingen varede mere end 1 time. 

Helle van Driel takker af som kasserer i kredsen. Vi siger tak til Helle for den store indsats. 

 

Kontoret i sommerferien: 

Kontoret holder lukket fra 2. juli til 31. juli, men kan kontaktes på mail; 034@dlf.org. Mailboksen tjekkes 

jævnligt.  

Er der brug for akut at komme i forbindelse med kontoret, ringer man til telefonsvareren; 47 724 330. Her 

ligger et akutnummer, som man kan ringe til. 

 

Kredsens facebookside og fælles hjemmeside 

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

Vi har også vores hjemmeside: http://www.dlfkreds38.dk/  
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