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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

Skal L409 og Bjarne Corydons ledelsessyn lægges i graven? Så skal der stemmes JA!  

Tak til alle Jer, der har prioriteret at deltage i de faglige klubmøder, hvor A20 blev gennemgået og 

debatteret. Det er tydeligt, at mange hellere havde set bedre rettigheder og sikringer i forhold til 

arbejdstiden, fremfor stærke forpligtelser til samarbejde og indflydelse. Dette oplever vi særligt på de 

skoler, hvor tilliden er ved at være noget tyndslidt - efter en årrække med besparelser og manglende 

prioritering og forståelse for vores arbejdsforhold.  

Når vi stadig vil anbefale Jer at stemme ja, så er det fordi, at der centralt fra KL-LC/Danmarks 

Lærerforening sendes et stærkt og tydeligt signal om øget samarbejde på samtlige niveauer. 

Lærerkommissionens anbefalinger har gennemslag i aftalen, og der er fokus på lærerarbejdet, 

undervisningen, forberedelsen og opgaveoversigterne. Stemmes aftalen hjem, vil vi i femtiden dels se en ny 

lederrolle og dels en ny TR rolle på vores folkeskoler. Det er godt! 

Vi så selvfølgelig helst en aftale, hvor de danske lærere bliver annerkendt 

og respekteret på linje med lærere i mange andre lande. Gennem et 

tydeligere professionelt råderum på fx 400 timer til individuel tid. Der er et 

stykke vej endnu på mange af skolerne. Desværre er arbejdsforholdene 

fortsat tæt forbundet med folkeskolereformen og verdens længste 

skoledag.  

 

Hvorfor der i Danmark nærmest gået sport i at blive nr. 1 i forringelse af arbejdsforhold, rettigheder og 

velfærd for borgerne? Det bør man spørge de politikere om, som har regeret de sidste 20 år. Her kan vi ikke 

kun laste Bjarne Corydon for ulykker og overstyring i det offentlige. A20 er på mange områder 

banebrydende, modig og et nybrud i forhold til den overstyring af folkeskolen, som L409 er et udtryk for. 

Derfor tror jeg på, at A20 er vores fælles mulighed for igen at sætte fokus på kvalitet fremfor kvantitet i 

folkeskolen. Hvis vi lykkes sammen, får vi en bedre folkeskole med A20.  

 

Om man er enig eller ej – så er det vigtigt at få stemt! Lige nu har 40 % af de stemmeberettigede 

medlemmer i Gribskov – Halsnæs Lærerkreds stemt! Det kan godt 

forbedres! 

Frem til og med d.1/9 2020 kan der stemmes om 

arbejdstidsaftalen. Traditionen tro giver kredsen kage til den skole, 

hvor flest medlemmer bruger deres stemme. Bjørnehøjskolen fører 

pt. med 52 %. Følg udviklingen på kredsens facebookside.  
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