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Kære medlemmer 
Her får I lidt sommerlæsning om nogle af de emner, som er vigtige lige nu.  
 
Urafstemning om OK18-resultatet 
Det er i disse dage, det afgøres, om det bliver et ja eller et nej til OK18-
forliget. Afstemningen er i fuld gang og tirsdag middag har 53% af lærerne 
på landsplan afgivet deres stemme. I Holbæk Lærerkreds ligger vi på en 
stemme-procent på 57 %. 
 
Fra kredsstyrelsen vil vi opfordre jer til at give jeres mening til kende i 
form af et ja eller et nej, inden afstemningen lukker på søndag d. 3. juni 
klokken 16. 
 
Vi har prøvet at fremlægge fordele og ulemper ved resultatet i de to 
forrige nyhedsbreve, og i det sidste nummer af bladet ”folkeskolen”, som 
udkom i torsdags, var der et 16 siders tillæg om resultatet. 
 
Vi mener, at en høj stemmeprocent er vigtig, fordi den uanset resultatet 
giver en tydelig indikation af, hvad det er lærerne ønsker.  
 
 
Høj stemmeprocent  
På Skovvejens Skole, afdeling Knabstrup og Katrinedalskolen, afd. Gislinge 
er der allerede 100 % af lærerne, der har stemt, flot! Vi kommer nok ikke 
helt op på 100 % alle steder, men det er vores håb, at vi i løbet af 
afstemningens sidste 5 dage kan komme op på en rigtig høj 
stemmeprocent.  
 
I kan følge jeres egen skole her: OK18 Stemmebarometer. 
 
 
80 % = belønning 
TR er klar med en belønning på alle de afdelinger, der når op på 80 % eller 
derover, der har stemt. 
Rent praktisk stemmer I ved at gå ind på det link, som var med i den mail, 
som blev udsendt til alle fra Danmarks Lærerforening fredag d. 25. maj. 
Hvis I af en eller anden grund ikke skulle have modtaget denne mail, kan I 
gå ind på dlf.org og derefter ”min side” og stemme på den måde. 
I løbet af mandag d. 4. juni om eftermiddagen forventes det, at resultatet 
af afstemningen offentliggøres. 
  

På Holbæk Lærerkreds’ hjemmeside 
kan du bl.a.  
- finde link til DLF’s side om forliget 
- se tidligere nyhedsbreve 
- læse om næste tur for pensionister  

www.052.dk 

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
http://webapp.dlf.org/ok18/barometer.aspx?o=OK18&k=052
http://www.052.dk/


 

 
   

 

 
Ekstraordinær kongres torsdag d. 7. juni 
Det er besluttet, at der skal afholdes en ekstraordinær 1-dags-kongres torsdag d. 7. juni i København, hvor det skal 
drøftes, hvordan afstemningsresultatet bedst muligt kan omsættes til handling. 
 
Fra vores kreds deltager Jesper, Trine og jeg. 
 
 
Vores lokale arbejdstidsaftale 
For øjeblikket arbejdes der i MED-udvalgene på skolerne på fuld kraft for at komme på plads med, hvordan vores 
lokale arbejdstidsaftale skal udmøntes til næste skoleår. Det er et arbejde, som foregår under tidspres, idet der 
ikke er lang tid til sommerferien, og opgavefordelingen er i fuld gang rundt omkring. 
 
Vi informerer nærmere op til sommerferien. 
 
  
Analyse om dokumentationskrav og deltagelse i udviklingsprojekter 
I samarbejde med Holbæk Kommune skal kredsen lave en analyse, som skal belyse omfanget af (skriftlig) 
dokumentation og deltagelse i diverse udviklingsprojekter. Det sker dels for, at vi kan få sat tal/tid på omfanget, og 
ikke mindst fordi vi skal kigge på, om det fører til forbedringer af undervisningen, og hvorvidt opgaverne giver 
mening for de deltagende lærere. 
 
Arbejdet starter op umiddelbart før sommerferien og forventes afsluttet omkring 1. november. Vi ser frem til 
arbejdet og synes, at det er nogle gode fokuspunkter, som er udvalgt. 
 
  
Kredsens arbejde med visioner og handleplaner 
Hvert andet år afholder kredsen et såkaldt døgnmøde, hvor vi i højere grad end i hverdagen har tid til at gå i 
dybden med nogle problemstillinger. 
 
Mandag og tirsdag i denne uge har vi været af sted, og ud over opfølgning omkring både OK18 og vores 
arbejdstidsaftale har vi i år haft fokus på at opstille nogle visioner og handleplaner for det arbejde, som vi skal 
udføre til gavn for jer som medlemmer. Vi nåede rigtig langt men er ikke helt i mål. Umiddelbart efter 
sommerferien vil vi præsentere visioner og handleplaner for jer dels her i nyhedsbrevet og dels på møder i Faglig 
Klub, hvor vi også vil gå ind i en diskussion om, hvorfor vi har valgt netop disse områder. 
 
  
Mange solskinshilsner fra 
Hans Junker, formand 
  
 

 

Kredsstyrelsens kalender 
Før, nu og frem 

APRIL 

3. TR-møde 

4.  Reception  

9. KS-møde 

16.  KS-møde  

20. Demo i Roskilde  

30. KS-møde 

MAJ 

1. TR/AMR-møde 

2.  Møde om arbejdstidsaftale, 
TR/lederne 

7.  KS-møde  

14.  KS på kursus 

15. TR-møde 

28.-29.   KS, Døgnmøde  

JUNI/JULI 

11.  KS-møde 

12. TR-møde 

18. KS-mødekursus 

2.7 KS-møde 

”Vi kan så meget mere, 

når vi står sammen” 

 


