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Kære medlemmer 
 
Den lokale arbejdstidsaftale 
Der arbejdes på højtryk blandt TR og ledere på skolerne for at få udmøntet, hvordan det i næste skoleår bliver synligt 
for jer, at der er indgået en arbejdstidsaftale med fokus på forberedelse.  
 
Pga tidspres er det ikke sandsynligt, at alt er faldet på plads, inden sommerferiens start. Når det nye arbejdsår starter i 
august, og alle kender opbygningen af deres opgaveoversigt, er det meningen, at man som lærer skal forbi ledelsen og 
sammen med lederen nå frem til, hvordan opgaver og tidsforbrug hænger sammen. Der vil selvfølgelig komme 
nærmere information om dette lige efter sommerferien. 
 
Hvis I vil vide mere om, hvordan der konkret arbejdes ude på de enkelte afdelinger, så snak med jeres TR. 
I den nærmeste fremtid skal jeg mødes med borgmesteren, formanden for udvalget ”Børn og skole” samt den 
ansvarlige direktør på vores område for at gøre status på arbejdet med at få aftalen til at få virkning for jeres 
dagligdag. 
 
I august vil der desuden være en første opfølgning med skolelederne og skolechefen på baggrund af jeres oplevelse af 
arbejdstidsaftalen i praksis. 
  
Effektiviseringsforslag på skoleområdet taget af bordet 
Kommunalbestyrelsen har ønsket at have et økonomisk råderum til at kunne gå ind og prioritere på de enkelte 
politikområder. Der er begrundet håb om, at skoleområdet vil være et af de områder, der prioriteres. 
 
For at finde penge til disse prioriteringer har der fra forvaltningsside været udarbejdet et 
effektiviseringsforslagsprogram, som skulle vise, hvor pengene (22,5 mio) kunne skaffes. På vores område var 
tankerne om tidligSFO og en effektivisering af specialunderundervisningen de mest vidtgående. 
 
MED-udvalgene og kredsen har udarbejdet høringssvar.  
Klik her for at læse kredsens høringssvar.   
 
Vi har anført, at det ikke giver mening at effektivisere yderligere på skoleområdet, når meldingen fra politisk side har 
været, at man vil prioritere folkeskolen. Vi har også været kritiske i forhold til at indføre TidligSFO ”ad bagdøren” uden 
egentlig debat om fordele og ulemper ligesom vi ikke har kunnet se, hvordan den foreslåede effektivisering på 
specialundervisningsområdet skal kunne lade sig gøre. 
 
På økonomiudvalgets møde onsdag d. 20. juni er samtlige effektiviseringsforslag – undtagen de to nævnte på vores 
område – indstillet til vedtagelse på kommunalbestyrelsens møde onsdag d. 27. juni. 
 
Det er rigtig, rigtig godt, at der er blevet lyttet til vores indlæg, og at der efterfølgende er blevet reageret ved at fjerne 
effektiviseringsforslagene på vores område! 

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 

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3 

Tlf. 59438103  
052@dlf.org 
www.052.dk 

 
 

SOMMERFERIE PÅ 
KREDSKONTORET 

uge 27-31 

 
Kontoret holder lukket i 
medlemmernes sommerferie, 
men du kan stadig få fat på os. 
Skriv til 052@dlf.org.  
Vi tjekker mail flere om ugen, 
men påregn at der kan gå 
nogle dage før du hører fra os.  
Kontoret åbner igen den 7.8..  
 
 
 
 
Åbningstider  
– fra tirsdag d. 7. august: 

Mandag 11-17 
Tirsdag 10-17 
Onsdag 10-15 
Torsdag 10-15 
Fredag 10-12 
 
 

https://holbaek.dk/politik/budget-og-regnskab/effektiviseringsforslag/hoeringssvar-til-effektiviseringsforlagene/hoeringssvar-fra-holbaek-laererkreds/
http://www.052.dk/


 

 
   

 

Borgmesterens positive udmeldinger på skoleområdet 
Vores borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, har i sin korte tid i spidsen for Holbæk Kommune allerede ved adskillige 
lejligheder offentligt givet udtryk for sin interesse for og støtte til mulighederne for at skabe den bedst mulige folkeskole. 
 
Tydeligst udtrykt gennem det store ønske om sammen med os at lave en arbejdstidsaftale med fokus på forberedelse og 
siden gennem diverse indlæg i medierne. Således har hun i et indlæg i Politiken d. 5. juni, beskrevet urimeligheden i, at 
folkeskolerne i Holbæk skal spare, fordi kommunen skal betale mere til privatskolerne. Torsdag d. 21. juni, har hun i kronik 
i Folkeskolen sat et stort spørgsmålstegn ved den udbredte brug af test og målinger samt den læringsmålsstyrede 
undervisning. Se link til begge artikler her ved siden af.  
 
Vi er fra kredsens side optaget af i samarbejde med både borgmesteren og folkeskolens andre interessenter at finde ud af, 
hvor det er vi gerne vil hen med folkeskolen i Holbæk Kommune. 
Vi byder i den forbindelse borgmesterens indlæg og holdninger velkommen og glæder os til arbejdet med at konkretisere 
tankerne. 
 
 
  
 

Link til artikler  
 
Borgmesteren i Politiken 
Det er barskt at se på at 
folkeskolen får dobbelttæv  
 
Borgmesteren på 
Folkeskolen.dk 
Vil slippe skoler ud af 
spændetrøjen af mål og test 

 

Kredsstyrelsens kalender 

Maj 
1. TR/AMR-møde 
2.  Møde arbejdstid, 

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 

JULI 
2 KS-møde 

Find os på Facebook 

Kredskontoret i sommerferien 
Skulle I få brug for at kontakte kredsen i løbet af sommerferien, hvor kontoret ikke 
er normalt bemandet, så har I mulighed for det. Vi tjekker løbende, om der er 
kommet henvendelser, og vi vender tilbage til jer med et svar – formentlig med et 
par dages responstid. 
  
God sommerferie 
Jeg vil gerne på vegne af den samlede kredsstyrelse og vores sagsbehandler, Lone 
Klerke, ønske jer alle sammen en rigtig god sommerferie. Det er tidspunktet, hvor 
det for alvor er muligt at ”trække stikket” og koble af fra hverdagens mange 
arbejdsmæssige gøremål til fordel for det tætte samvær med dem I holder af, den 
gode roman, strandturen og hvad I ellers kan fylde i juli måned. 
 
NYD ferien!! 
  
De bedste sommerhilsner fra 
Hans Junker, formand 
  

 

”Vi kan så meget mere, 

når vi står sammen.” 

Hans Junker 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6558766/Det-er-barskt-at-se-p%C3%A5-at-folkeskolen-f%C3%A5r-dobbeltt%C3%A6v
https://www.folkeskolen.dk/638140/borgmester-vil-slippe-skoler-ud-af-spaendetroejen-af-maal-og-test
https://www.folkeskolen.dk/638140/borgmester-vil-slippe-skoler-ud-af-spaendetroejen-af-maal-og-test
https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds

