
Kære medlemmer 
Jeg håber, at I alle har nydt den dejlige sommer(ferie) enten herhjemme eller andre steder! 
Men nu begynder hverdagen igen, og i den forbindelse har vi nogle informationer til jer. 
   
Lokal arbejdstidsaftale skal stå sin prøve 
Det er nu, at vores lokale arbejdstidsaftale træder i kraft. Vi er alle meget spændte på, hvordan det spænder af og ser frem til, 
at der nu er øremærket tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen.  
Det er derfor vigtigt, at  

a) det skal være synligt, hvor den enkelte lærer lægger sin individuelle forberedelsestid,  
b) det skal være aftalt, hvordan de 105 timer til fælles forberedelse bruges på den enkelte skole/afdeling og 
c) det gerne skulle fremgå af opgaveoversigterne, at der er sket ændringer pga den nye lokale arbejdstidsaftale. 

Omkring  
a), så opfordrer vi kraftigt til, at I hver for sig finder ud af, hvor I vil lægge jeres 300 timer/7,5 timer om ugen (eller det 
der er tilbage, når uge 27 og 32 er trukket fra). Dette fortæller I hver for sig jeres leder på et møde, hvor I har markeret 
positionerne i et ugeskema, hvor undervisningen også fremgår, så begge parter er med på, at det er her den 
individuelle forberedelsestid ligger.  
b) så er både I og vi meget interesserede i, hvordan fortolkningen af de 105 timer forløber rundt omkring.  
c) er vi alle sammen spændte på, hvilke ændringer, der kan ses i opgaveoversigten. 

  
Faglig Klubmøder i august  
TR er blevet opfordret til at indkalde til møder i Faglig Klub inden d. 21. august, hvor I kan drøfte jeres oplevelser med den nye 
arbejdstidsaftale. TR samler op på jeres oplevelser og tager dem med til TR-mødet d. 21. august. Her samles erfaringerne fra 
skolerne og tages med til møde med skoleledere og skolechef d. 28. august, hvor vi laver en første evaluering af starten med en 
ny lokal arbejdstidsaftale. 
  
 

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 

Åbningstider  
– fra tirsdag d. 7. august: 

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

Find os på Facebook  
eller besøg vores hjemmeside 
Facebook/Holbæk Lærerkreds 

www.052.dk 

 
  

Besøg vores hjemmeside.  
Skriv til os med ideer til  
opslag, den kan indeholde. 
www.052.dk 
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Kredsstyrelsens kalender 

JUNI/JULI 
11.  KS-møde 
12. TR-møde 
18. KS-mødekursus 
2. KS-møde 

AUGUST 
13. KS-møde 
21. TR-møde 
28. Møde med kommunen 
AUG. Faglig Klub på skolerne 

SEPTEMBER 
3. KS-møde 
4. TR-møde 
11. AMR-møde 
17.-18. TR-kursus 
24. KS-møde 

Hjælp til afdækning af dokumentation  
På startskolen.nu/google-drevet vil der fra 13.-31. august ligge et skema, som man kan skrive ind i - og det vil være rigtig godt, hvis I 
gør det - i forhold til de skriftlige dokumentationsopgaver, som vi har som lærere. 
Der vil være en række felter som er udfyldt på forhånd, fordi man godt ved, at opgaven findes. Det handler altså om at få skrevet de 
opgaver på, som vi laver, men som ikke står i skemaet.  
På den måde kan det blive synligt, hvor mange ting, vi skal. Svarene skal bruges i den nedsatte arbejdsgruppe, hvis arbejde 
formentlig er slut omkring 1. november. 
  
Sygemelding  
Lone Klerke, vores sagsbehandler, er sygemeldt foreløbig frem til efterårsferien.  
I Lones fravær vil Trine, Annette og jeg prøve at løfte Lones normale opgaver.  
På vores kredsstyrelsesmøde d. 13.8. laver vi en overordnet fordeling af, hvem der tager sig af hvilke områder. 
I henvender jer til kredsen telefonisk, på mail eller personligt på kontoret, ligesom I ville henvende jer til Lone,  
og så vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe jer. 
  
   
I ønskes alle et godt skoleår 2018/19!  
Mange hilsner Hans 
  
  

”Vi kan så meget mere, når vi står sammen” 
Hans Junker, Kredsformand 
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