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Kære medlemmer af Danmarks Lærerforening – Gribskov-Halsnæs Lærerkreds! 

Så er skoleåret i gang!  

Tirsdag d. 11/8 blev der opnået et resultat mellem KL og LC (Dan-

marks Lærerforening) ved den nyligt afsluttede periodeforhandling. 

En enstemmig Hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening anbefaler 

et JA til arbejdstidsaftalen.  

Formand Anders Bondo Christensen har udsendt et nyhedsbrev, 

hvor han redegør for forliget. Der er også udarbejdet en video, 

begge dele ligger på DLF InSite.  

Vi afholder faglige klubmøde på alle skoler, så vi sammen kan debattere resultatet inden afstemningen 

sættes i gang. 

Vi vil opfordre alle medlemmer til at følge med i debatten på folkeskolen.dk samt orientere sig i det num-

mer af Fagbladet Folkeskolen, som udkommer 27. august, hvor der vil være et særligt indstik om aftalen.  

Det er væsentligt, at alle medlemmer får et så nuanceret billede af aftalen og situationen som muligt for at 

kunne vurdere resultatet forud for afstemningen.  

Forhandlingsprotokollen og det øvrige aftalemateriale kan læses her: 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020 

Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at det er et vanskeligt resultat at tage stilling til. Aftalen indehol-

der færre rettigheder og sikringer, end vi kunne ønske os, men stærke forpligtelser til samarbejde og ind-

flydelse. I den forbindelse bør det nævnes, at aftalen ikke ophæver vores lokaleaftaler, som i øvrigt skal 

evalueres inden det kommende skoleår.  

Kredsstyrelsen opfordrer alle medlemmer til at stemme. Det er vigtigt, at alle medlemmer får taget stilling 

til resultatet.  

Medlemskursus 2020 d. 2. - 3. oktober på Marienlyst Strandhotel 

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds inviterer til et par forrygende dage med 

spændende indhold, mad og godt selskab på Marienlyst Strandhotel, 

Ndr. Strandvej 2 ,3000 Helsingør. Indkvarteringen foregår i 

dobbeltværelse, så tilmeld dig gerne sammen med en god kollega. 

Transporten til og fra Marienlyst sørger man selv for, men TR hjælper 

gerne med koordineringen.  

Der er 100 pladser. Skulle det ske, at mere end 100 medlemmer er interesserede, vil der blive oprettet en 

venteliste.  

 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020
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Programmet for dagene er : 

Fredag d. 2/10  

16.30-17.45 DLF politik lokalt og centralt ved Michael Bie (Kredsformand) og Regitze Flannov 
(DLF -forretningsudvalg).  

17.45-18.00 Pause 

18.00-19.45 Rasmus Meyer (Krogerup Højskole). Hvordan gør vi de unge klar til fremtiden? 

 “Man kan ikke være almendannet uden at have en lang række kompetencer på plads. Man 
er nødt til at være klædt på historisk, kulturelt og samfundsmæssigt for at kunne forstå 
verden og navigere i den.” 

 

20.00 - Middag og kollegialt samvær  

Lørdag d. 3/10 

8.00 – 9.00 Morgenmad  

9.00 – 9.15 God morgen  

9.15 – 10.30 Jane Hedegaard Hansen (Centerchef hos Nationalt forskningscenter for 
udsatte børn og unge). -Skal inklusionen lykkes? Så drop møderne, og lad lærere og 
resursepersoner være sammen om undervisningen.  

10.30-10.45 Pause 

10.45-11.45 Sune Bjørn Larsen (cand.psyk.aut, Ph.D.stud) – Faglig og organisatorisk 
udvikling i skoler er kompleks. Det kræver evner og villighed til at forstå den konkrete 
hverdag, til at lytte og til at rumme den usikkerhed, der opstår, når vi ikke blot kan 
implementere nemme løsninger og koncepter. Dette  kræver mod og det kræver, at alle 

tager egne og andres erfaringer alvorligt. 

 11.45-12.00 pause 

12.00 – 13.00 Besøg af Borgmestrene Steffen Jensen (Halsnæs) og 
Anders Gerner Frost (Gribskov). 

13.00 Frokost 
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Du sender nedenstående oplysninger for tilmelding til Kredskontoret på mailadressen: 034@dlf.org 

(senest 14/9-20) 

Navn: __________________________________________________________ 

Skole + evt.afdeling: ______________________________________________  

e-mail: _________________________________________________________ 

Mobilnr: ___________________ 

Vil gerne bo sammen med: _________________________________________ 

Jeg er vegetar, dog spiser jeg _________/andre bemærkninger______________ 

Ved overtegning ønsker jeg at stå på venteliste: ja____ nej____ 

 

Invitation til nyansatte medlemmer 

Det årlige møde for nyansatte finder i år sted onsdag den 16. september kl. 15.30-16.30 på kredskontoret.  

Er du nyansat i enten Gribskov eller Halsnæs efter sommerferien har du mulighed for at komme og hilse på 

os, se kredskontoret, og høre lidt nærmere om kredsen og det vi kan tilbyde dig som din lokale kreds af 

Danmarks Lærerforening. 

Tilmelding til mødet skal ske til 034@dlf.org eller via din TR på skolen senest mandag den 7 september. Vi 

glæder os til at se dig. Der vil være vand/kaffe/te samt kage til mødet.  

Gribskov-Halsnæs lærerkreds, Jernbanegade 6, 3300 Frederiksværk, tlf. 47724330, 034@dlf.org 

 

Kredsens facebookside ”konkurrence” 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/ 
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