
Kære medlemmer 
Vi er nu allerede en måned inde i et nyt skoleår, og som sædvanlig har der været fart på og meget at se til                                     
i opstartsfasen rundt omkring på skolerne.   
 
Der er blevet ansat mange nye lærere og børnehaveklasseledere, og det er mit håb, at alle hjælper til med                                                          
at tage godt imod, så de nye får en god start. 
 
Også på kredsniveau har der været mange bolde i luften, og dem vil I kunne læse mere om her i nyhedsbrevet. 
 

  
Henvendelser til kredsen/hvem tager sig af hvad 
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev er vores sagsbehandler, Lone Klerke, sygemeldt frem til efterårsferien. Indtil Lone kommer 
tilbage har vi delt hendes opgaver imellem os, og Annette Volfing Højager fra kredsstyrelsen tager sig primært af 
henvendelser, der omhandler løn, barsel og pension. Trine Bollhorn, næstformand, tager sig primært af henvendelser omkring 
sygemeldinger og arbejdsmiljø. Der kan laves aftaler om et møde med Annette og Trine på mandage, tirsdage og torsdage. 
Jeg er som udgangspunkt på kontoret hver dag, og derfor vil det være mig, I får fat i, hvis I henvender jer onsdag eller fredag. 
Jeg prøver selvfølgelig at hjælpe, når vi bliver kontaktet, men jeg vil ofte henvise til en opfølgning hos Annette eller Trine. 
 

 
Arbejdstidsaftalen 
Det er fra starten af dette skoleår, at den nye lokale arbejdstidsaftale skal til at virke og kunne mærkes af lærere og 
børnehaveklasseledere. Som I også kan læse i nyhedsbrevet fra skolechef Julie Becher og mig (se sidste side), så er vi lige nu i 
en opstartsfase, hvor alle i fællesskab arbejder på at finde den bedste måde at udmønte aftalen på. Vi har holdt et første 
evalueringsmøde med deltagelse af skolelederne, Julie Becher, Trine Bollhorn og mig for at følge op på, hvordan aftalen 
opleves ude på skolerne.  
 
Lige nu er fokus på, at I, hvis I ønsker det, går til jeres pædagogiske ledere for at få placeret den individuelle forberedelse (de 
300 timer minus forbruget i uge 32 og 27) i et ugeskema, så det er synligt for både jer og de pædagogiske ledere, hvor 
forberedelsen kan ligge. Desuden bliver der i MED-udvalgene arbejdet på at udarbejde retningslinjer for arbejdet i uge 32 og 
27 (de to uger, hvor vi arbejder i elevernes sommerferie). MED-udvalgene skal desuden lave retningslinjer for fx 
teamsamarbejde, skole/hjem-arbejdet og tilsyn med elever. 
 
I slutningen af oktober vil der være et nyt evalueringsmøde.  
 

 
Kommunalbestyrelsen prioriterer folkeskolen økonomisk 
Efter adskillige års besparelser på folkeskoleområdet – fra 2014-2018 er der fx sparet 68 millioner kroner –                                      
i Holbæk Kommune, er der heldigvis nye toner fra politisk hold. 
 
I det arbejdsprogram, som kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde d. 15. august, er folkeskolen prioriteret over en 
flerårig periode. Det er blevet fulgt op af det udspil til budget, som for øjeblikket er i høring, og som, hvis det vedtages i sin 
fremlagte form, vil tilføre folkeskolen et beløb i størrelsesordenen 15 millioner kroner årligt i den kommende 4-års periode. 
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Kommunalbestyrelsen prioriterer folkeskolen økonomisk - fortsat 
Det er – som I også kan læse i kredsens debatindlæg i Nordvestnyt fra d. 24. august – en glædelig udvikling, men den kommer også ”i sidste 
øjeblik”. Alle vi, der arbejder i folkeskolen i Holbæk Kommune, har været direkte berørt af de massive besparelser, som har fundet sted de seneste 
år. De tilførte midler kan hjælpe med til at bringe folkeskolen i Holbæk Kommune tilbage på et fornuftigt niveau. 
 
Fra Holbæk Lærerkreds ser vi allerhelst en nedsættelse af lærernes høje ugentlige undervisningstimetal. Den frigjorte tid mener vi er bedst brugt 
på at genindføre/styrke klasselærerrollen for derigennem at skabe tid til at fremme de relationer og den trivsel, som er så vigtig. Derudover ser vi 
meget gerne, at eleverne i hele deres skoleforløb vil få mulighed for at have undervisning med to lærere/holddeling i et antal timer, hvilket vil 
fremme elevernes indlæring. Endelig vil vi gerne prioritere læseindsatsen yderligere. 
 
Det bliver dejligt ikke længere konstant at skulle skære endnu dybere ind til benet, men det er vigtigt, at vi i fællesskab med politikerne og 
forvaltningen får afstemt, hvad det er, midlerne skal bruges til, og at det bliver tydeligt meldt ud, så alle parter har realistiske vurderinger af, hvor 
og i hvilket omfang et løft vil finde sted. 
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APV og Trivselsmåling 
Det er nu – fra d. 18.9.-9.10. – at I skal svare på den årlige kommunale APV og Trivselsmåling. 
 
Målingen giver nogle vigtige svar på, hvordan I oplever jeres arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk, og derfor er det rigtig 
vigtigt, at I får svaret. Opfordringen herfra skal lyde, at der afsættes tid på et teammøde til at udfylde målingen. På den 
måde sikres det, at der ikke er nogen, der kommer til at glemme det. 
 
Svarene på spørgsmålene omkring det fysiske arbejdsmiljø er ikke anonyme, mens svarene omkring det psykiske 
arbejdsmiljø er anonyme. 
 
Som opfølgning på APV og trivselsmåling, skal der efterfølgende laves lokale handleplaner, og resultaterne bliver også 
genstand for drøftelse i Hovedudvalget (det øverste kommunale MED-udvalg). 
 

 
Arbejdet i gruppen, der analyserer skriftlige dokumentationskrav 
På baggrund af tilbagemeldingerne fra jer på skolerne er vi nu i gang med et analysearbejde i forhold til de skriftlige 
dokumentationsopgaver, som I har som lærere og børnehaveklasseledere. 
 
Vi har fire møder i løbet af de næste par måneder, hvorefter vi afleverer en indstilling til Udvalget for Børn og Skole. 
 
I vil blive informeret yderligere, når arbejdet i gruppen er slut. 
  
 

 

Kredsstyrelsens kalender 

AUGUST 
13. KS-møde 
21. TR-møde 
28. Møde med lederne 
30.-
31 

Konference for 
Formand/næstformand 

AUG. Faglig Klub på skolerne 
SEPTEMBER 

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

OKTOBER 
1. KS-møde 
9.  TR-møde 
22. KS-møde 
23. Møde med lederne 
30.-31.  DLF Kongres 
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Debatarrangement om Folkeskolen 
Mandag d. 10.9. afholdt kredsen et åbent debatarrangement i Kuben med overskriften: ”Når folkeskolen 
lykkes, hvad skal der til?”. Der var deltagelse af lærere, ledere, forældre, skolebestyrelsesmedlemmer, 
politikere og nogle få ”almindelige borgere”. Professor Per Fibæk Laursen, en af Danmarks førende eksperter 
mht. undervisning og pædagogik, indledte med en gennemgang af, hvor han mener den danske folkeskole er 
på vej hen. Han forudser, at den målstyrede og testdominerede tilgang til undervisning vil blive afløst af en 
trend, hvor selve undervisningen, den alsidige udvikling og dannelse baseret på dansk (og ikke udenlandsk) 
skoletradition vil komme i centrum. Han kunne også godt håbe for folkeskolen, at det armslængdeprincip, som 
gælder indenfor Folkekirken kunne blive overført til Folkeskolen, så det i langt højere grad bliver de 
fagprofessionelle, som primært vil komme til at tegne den retning, som Folkeskolen skal tage. 
 
Spændende tanker – og ikke fra en ”Hr hvem-som-helst” – der dannede baggrund for en livlig spørge- og 
debatlyst efter pausen.  
 
Det var dejligt med et arrangement, som kunne sætte fokus på både de ”ømme tæer” og de ønsker og                      
holdninger, der findes til Folkeskolen i Holbæk Kommune. Sammen med tankerne om et Skoleråd, hvor                               
de forskellige interessenter på skoleområdet forhåbentlig får mulighed for fremover at mødes og                              
udveksle holdninger til, hvor Folkeskolen i Holbæk Kommune skal bevæge sig hen,                                                          
skabte mødet et godt afsæt for den fortsatte dialog på dette meget vigtige område. 
  
Mange hilsner fra 
Hans Junker 
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En virkelig tiltrængt prioritering af folkeskolen      Nordvestnyt 24. august 2018 
”Det er svært at klippe håret af en skaldet”.  
Det er ikke desto mindre det, der økonomisk er sket med folkeskolen i Holbæk Kommune gennem de seneste år. Gentagne besparelser har ført til en situation, hvor folkeskolen er økonomisk 
underdrejet og i den grad trænger til en saltvandsindsprøjtning for at komme op på et niveau, hvor folkeskolen er elevers og forældres naturlige førstevalg. 
Det er derfor glædeligt, at kommunalbestyrelsen på sit sidste møde med overvældende flertal vedtog et arbejdsprogram, der placerer folkeskolen som det område, der over en flerårig periode 
skal have førsteprioritet. Det sidste er afgørende, idet adskillige års efterslæb ikke indhentes med et snuptag. 
For øjeblikket arbejdes der med Holbæk Kommunes budget for 2019, og her udtalte borgmester Christina K. Hansen lørdag d. 18. august til Nordvestnyt, at der i budgettet vil blive lavet 
investeringer, og at folkeskolen har førsteprioritet i den forbindelse. Vi ved således endnu ikke hvor mange midler, folkeskolen vil blive tilført. 
Holbæk Lærerkreds har nogle bud på, hvor tilførte midler vil kunne gøre stor nytte. Vi vil pege på en nedsættelse af lærernes ugentlige undervisningstid, hvor lærerne i Holbæk Kommune ligger 
meget højt. Den frigivne tid vil fx kunne bruges på en styrkelse af klasselærerrollen, hvilket vil kunne medvirke til en forbedring af elevernes trivsel. Ligeledes vil vi pege på, at eleverne i hele 
skoleforløbet vil have stor gavn af muligheden for at have to lærere i en del af timerne. Det vil føre til forbedrede muligheder for holddeling af eleverne og deraf øget indlæring. Endvidere vil et 
øget fokus på læseindlæringen gavne eleverne bredt. 
 10. september arrangerer vi en debataften i Kuben på Holbæk Seminarium med deltagelse af professor Per Fibæk Laursen, en af landets førende eksperter mht. undervisning. Her vil fokus 
være på, hvad det er, der virker, når der skal være kvalitet i folkeskolen. Det er vores håb, at der denne aften vil dukke rigtig mange op, så politikerne i kommunalbestyrelsen kan få yderligere 
inspiration og viden, som de kan trække på, når de vigtige drøftelser om folkeskolens (økonomiske) fremtid skal munde ud i konkrete budgetforslag for 2019. 
Holbæk Lærerkreds glæder sig til fortsat konstruktivt at kunne bidrage til styrkelse af folkeskolen i Holbæk Kommune og ser frem til, at kommunalbestyrelsens arbejdsprogram udmøntes i 
konkrete handlinger.   
  
Hans Junker, formand, Holbæk Lærerkreds 
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