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Hillerød Kommunes budget for 2019 – 22 
 

Byrådets endelige fastlæggelse af budgettet holder stadig folkeskolerne i Hillerød Kommune fast i en 
besparelse. Den blev dog reduceret med ca. to tredjedele. Som lærerkreds vil vi ikke tage æren for, at 
Byrådet i ellevte time trak forslaget om yderligere undervisning tilbage. Vi gav både i medierne og på 
byrådsmøder selvfølgelig udtryk for vores undren over, at man fra politisk side vælger en besparelse på 
midlerne til vikardækning. Udgiften til dækning af sidste års vikartimer på skolerne var langt højere, 
end der var givet midler til. Og man kan vel næppe på forhånd garantere, at der i fremtiden vil være 
færre sygedage, kursusdage eller ansattes brug af 6. ferieuge.  
Det eneste positive er, at der på vores område blev reduceret mærkbart på besparelserne. Det er dog 
underligt, at skulle glæde sig over en besparelse, som vores område bestemt ikke har brug for. 

 
Invitation til samtaler om skolen.    
 

Borgmester Kirsten Jensen har inviteret repræsentanter for skolebestyrelser, fælles elevråd, skolelede-
re, FOA, BUPL og Hillerød Lærerkreds til 2-3 møder. Endvidere er kommunaldirektøren, skoleforvaltnin-
gen og formand og næstformand fra Børne- og familieudvalget med.  
Det er Kirsten Jensens ønske, at gruppen i samarbejde skal udveksle meninger/have en dialog om, 
hvorledes man i samarbejde kan sikre folkeskoleområdet nogle rammer, der kan imødekomme Hillerød 
Kommunes overordnede mål skriftliggjort i Fælles Børn Fælles Ansvar 
 

Første møde er afholdt og foregik i en meget åben dialog. Det er Kredsens mål at understrege behovet 
for, at mål og rammer fremadrettet kan stemme bedre overens. Ikke mindst set i lyset af det omtalte 
budget for 2019-20. 

 
Der er fastlagt datoer til forhandling med skoleforvaltningen 
 

Den nuværende aftale – Fælles Forståelsespapir - mellem Hillerød Kommune og Hillerød Lærerkreds, er 
gældende dette skoleår ud. Siden dets tilblivelse i 2014 har det altid været gældende for et skoleår ad 
gangen – altså en genforhandling hvert år. Det er Kredsens ønske, at vi nu kan opnå enighed om en 
lokalaftale, der er gældende frem til næste overenskomstforhandling i OK21-forløbet, således at ram-
merne for det daglige arbejde ikke skal genforhandles fra år til år.  
 

Første møde med skoleforvaltningen er sat til den 7. december. 
 

 
 
 

Husk medlemskurset på Frederiksdal i januar. Tilmeld dig hos din TR.  
 
 
 

Venlig hilsen og på  
forretningsudvalgets vegne 

 

Zacharias Jensen 
Kredsformand 

https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/politik/vision-politikker-og-strategier/skole-og-dagtilbud/faelles-boern-faelles-ansvar/

