Referat fra Holbæk Lærerkreds generalforsamling torsdag den 31. marts 2016 på
Isefjordskolen.
•

Forretningsorden
Vedtaget.

•

Valg af:
Dirigent:
Referent:
Stemmetællere:

•

Karen Andersen (DLF)
Maria Sabroe (Katrinedalskolen, afdeling Gislinge)
Lars Thomsen (Katrinedalskolen, afdeling Gislinge)
Ole Kock (BSC2, Ladegårdsskolen)
Gitte Radetzky (Engskovskolen, afdeling Jernløse)
Charlotte Thomhav (Skolen ved Tuse Næs, afdeling Tuse)
Bjørn Hansen (HS)
Ole Sonne (Isefjordskolen, afdeling Holbæk)
Dan Eriksen (Kildevangskolen, afdeling Vipperød)
Per Frederiksen (Uddannelse til alle unge,
ungdomsklassen)

Formandens beretning:
Skriftlig beretning er udsendt.
Mundtlig beretning:
Jens indleder med “Den eventyrlige fortælling om den nye folkeskolereform”
Jens beretter, orienterer og reflekterer over Holbæk kommunes måde at implementere
folkeskolereformen på.
Program for læringsledelse: ingen lærere har været med til at sætte rammerne - dette giver
udfordringer på flere planer.
Holbæk Lærerkreds er ikke modstander af forandringer, der fremmer trivsel og
forbedringer, men ønsker, at lærerne tages med på råd og bliver spurgt om, hvad de har
brug for.
Arbejdsmiljø: APV og trivselsrapport netop færdige - manglende mulighed for at udføre
kerneopgaven (der er ikke balance mellem tid og opgaver). Man spørger ikke lærerne til
råds, når man beslutter indsatser og udviklingsområder. Lærerne har en følelse af at være
sat udenfor indflydelse.
Rengøringsområdet ikke medtaget i trivselsundersøgelsen, men har i længere tid været så
utilstrækkelig, at flere lærere har været nødsaget til at udføre rengøringsopgaver bl.a. i uge
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Tre kedelige tendenser:
1) Sygefravær - højere i forhold til andre faggrupper i kommunen.

2) Rekruttering - det er svært at finde medarbejdere med de ønskede linjefag og/eller
uddannelse (= øget pres på de øvrige lærere).
3) Lærersivning og fastholdelse - lærere, der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen
eller af andre årsager søger ansættelse uden for folkeskolen.
Mulige løsninger: Tag problemet alvorligt, max timetal, ikke flere opgaver, ordentlig
rengøring.
Inklusion: I Holbæk kommune er midlerne til specialområdet lagt ud til skolerne - dette er et
sårbart system. Jens ridser bekymringer og udfordringer op, f.eks. får børnene de rette
tilbud og er lærerne på de enkelte skoler klædt på til opgaven?.
Flygtningen: Antallet af flygtninge i Holbæk er stigende, der er øget pres på
modtagerklasserne.
Kommunalvalg i 2017 - vi ønsker en aftale om folkeskolen i Holbæk kommune. Der er pt
ikke politisk opbakning til en aftale, men kredsstyrelsen arbejder løbende på at skabe
forbedringer for Holbæk kommunes folkeskoler.
Følgende punkter debatteres i forlængelse af formandens beretning:
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Holbæk Kommune
Arbejdsmiljø
Folkeskolereformen
Læringsledelse
Inklusion
Kredsen
Formandens beretning vedtages enstemmigt.
•

Regnskaber a) Kredskassen b) Kredsfonden c) Særlig fond
Betina gennemgår regnskaberne
Enstemmigt godkendt

•

Budget og fastsættelse af kontingent
Betina gennemgår budgettet for 2016. Ingen anmærkninger og kommentarer fra
generalforsamlingen.
Kredsstyrelsens forslag til uændret kontingent vedtaget

•

Valg af kredsstyrelse
Der vælges til hver enkelt post (metode c1)
• valg: Formand:
Jens Rohrberg genopstiller og vælges
• valg: Kredskasserer:

•

•

•

•

Betina Elmdam genopstiller og vælges.
valg: Kongresdelegerede
Opstillede: Annette Højager (stemmer: 26) , Hans Junker (stemmer: 71), Trine
Bollhorn (Stemmer: 31) og Jesper Nielsen (stemmer: 58)
Valgt: Hans, Jesper
valg: Suppleanter for kongresdelegerede:
Opstillede og valgt: Trine Bollhorn (stemmer:158) 1. suppleant, Annette Højager
(Stemmer: 117) 2. suppleant og Hanne Kilt (stemmer 59) 3. suppleant
valg: Suppleanter til kredsstyrelsen:
Opstillede: Tanja Robrahn (1. suppleant), Annette Schou (2. suppleant)

Valg af revisorer
Kritiske revisorer:
Opstillede og valgte: Jan Thiemann (fraktion 4), Erik Klüver Jensen (fraktion 4)
Suppleant:
Opstillede og valgt: Mads Nielsen (Tornvedskolen, afdeling Kildebjerg)

•

Evt.
Intet til referat.

Dato

Dato

______________________________
Maria Sabroe
Referent

______________________________
Karen Andersen
Dirigent

