
Kære medlemmer 
 
I fredags underskrev 8 ud af 9 partier/29 ud af 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen en budgetaftale for 2019. 
I den forbindelse blev der afholdt et pressemøde på Tuse Skole, som vores borgmester Christina K. Hansen flere gange 
valgte at betone er det naturlige navn på skolen. 
 
Her præsenterede hun og en repræsentant for hvert parti deres vigtigste prioriteter i forbindelse med budgettet. 
Dansk Folkeparti betonede vigtigheden af at huske de ældre, Lokallisten havde en boligstrategi i lokalområderne højt på 
deres liste, og Enhedslisten lagde vægt på det vigtige i at huske miljøet. Men ALLE partier havde folkeskolen som 
førsteprioritet. 
 
Det kan heldigvis ses i budgetaftalen, hvor der er sat midler af til den nødvendige genopretning af folkeskolernes voldsomt 
trængte økonomi. Borgmesteren understregede, at denne budgetaftale er første skridt i det, der i første omgang er en 
genopretning af folkeskolernes økonomi, og at det senere forhåbentlig vil føre til muligheden for i endnu højere grad at 
investere i det tilbud, som folkeskolen er. På den måde er det næste vigtige skridt taget i retning af at gøre ord til handling i 
forhold til udmeldingen om at ville prioritere folkeskolen. Første skridt var forårets indgåelse af den lokale 
lærerarbejdstidsaftale, og den er nu blevet fulgt op med indgåelsen af budgetaftalen. 
 
Der er blevet lyttet til vores største ønske, nemlig at nedsætte lærernes gennemsnitlige ugentlige undervisningstimetal, og 
det er vi selvfølgelig virkelig glade for. Nedsættelsen, med en lektion om ugen, vil give noget mere tid til forberedelse og 
feedback. 
 
Andre punkter i aftalen som vi også hilser velkommen: 

• Tidligere indsats i forhold til bogligt svage elever 
• Det skal sikres, at der igen er en klasselærer  
• Der skal fremover være færre elever i klasserne, startende med 27 elever som max i børnehaveklassen fra 

næste skoleår 
• Der iværksættes ikke yderligere tiltag – evt. overskydende midler bruges på skolernes almindelige drift 
 

  Sidst men ikke mindst hilser vi signalet om, at den konkrete økonomiske  
  og praktiske udmøntning finder sted i Børne- og Skole-udvalget med  
  inddragelse af medarbejdere og ledere meget velkommen, og vi glæder  
  os til at kunne byde ind med konstruktive bud i den forbindelse. 
  
  Mange hilsner fra 
  Hans  
  
 

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3 

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

Åbningstider  
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 

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 

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

 

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 

Politisk aftale  
om budget 

 

Et bredt flertal i 
kommunalbestyrelsen 
har underskrevet en 

politisk aftale om  
Budget 2019-2022. 

 

Læs aftalen på Holbæk 
Kommunes hjemmeside.  
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