Kære medlemmer

Nyhedsbrev

Tiden suser af sted, og lige om lidt er der allerede gået ca. en fjerdedel af skoleåret, og det
er blevet tid til efterårsferie.

4. oktober2018
Nr. 20, årgang 13

Jeg håber, at I alle får tid og lejlighed til at koble af og nyde det – i selskab med en god bog
og en kop varm te, iført travesko ude i efterårsnaturen eller hvor I bedst lader op og tanker
overskud.

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3
Tlf. 59438103
052@dlf.org
www.052.dk

I ønskes alle en rigtig dejlig efterårsferie!

Lone Klerke vender tilbage efter sygdom
Vi er rigtig glade for at kunne byde vores sagsbehandler, Lone Klerke, velkommen tilbage efter sygdom. I første
omgang vil I kunne træffe Lone pr mail og telefonisk. I uge 43, ugen efter efterårsferien, svarer Lone på mails og
telefon i tidsrummet 10-13 tirsdag og torsdag. Træffetiderne for Lone vil i fortsættelsen blive lagt ud på kredsens
hjemmeside www.052.dk
Arbejdsfordelingen på kontoret er sådan, at Trine Bollhorn, Annette Volfing og jeg stadigvæk tager os af henvendelser
til kredsen, og der kan aftales møder med Trine og Annette mandag til torsdag.

Ændrede åbningstider på kredskontoret
Vi har besluttet at ændre åbningstiderne på kredskontoret. Du finder de nye tider her til højre, eller på hjemmesiden.
Åbningstiderne er de tidspunkter, hvor I som medlemmer kan henvende jer til kredskontoret enten personligt eller
ved at ringe til os.
Når Lone Klerke igen begynder at have sin gang på kredskontoret, vil åbningstiderne blive ændret igen, og I vil i den
forbindelse blive orienteret både i et nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Henvendelser i efterårsferien
Kredsstyrelsen og kontoret holder også ferie i efterårsferien. Skulle I få brug for
at henvende jer om et akut opstået problem, så vil kredsens mail blive læst et
par gange i løbet af ferien, ligesom telefonsvareren vil blive aflyttet.

På næste side kan
du bl.a. læse om
Borgmesteren der
takker og
kredsstyrelsens
fokusområder.

Åbningstider
Mandag 11-17
Tirsdag 10-17
Onsdag 10-15
Torsdag 10-15
Fredag 10-12
Tjek ÅBNINGSTIDER på
www.052.dk

Åbningstider fra uge 43
Mandag 11 – 16
Tirsdag 10-16
Onsdag 11-16
Torsdag 10-16
Fredag 10-13

Lærerens dag
5. oktober er FN's internationale lærerdag. Dagen, hvor hele verden fejrer læreren og den vigtige opgave, som han/hun
løfter hver dag.
Ligesom vi også anerkender vores samarbejdspartnere, når der er grund til det – og det er der heldigvis meget ofte – så er
anerkendelsen af vores arbejde forhåbentlig ikke indskrænket til en enkelt dag om året.

Det er dog alligevel dejligt, at der decideret findes en FN-anerkendt dag hvert år, hvor det officielt fejres, at vi alle sammen
gør et stort og betydningsfuldt stykke arbejde.
Jeg ved, at flere skoleledelser og skolebestyrelser markerede dagen i fredags, og fra kredsens side var vi også på banen via
TR’erne på skolerne, som på forskellig vis satte fokus på at markere dagen.

Find os på Facebook
eller besøg vores hjemmeside
Facebook/Holbæk Lærerkreds
www.052.dk

Kredsstyrelsens kalender

Borgmesteren takker
Vores borgmester, Christina K. Hansen, var på dagen ude med et læserbrev i Nordvestnyt, hvor hun takkede for vores
store og vigtige arbejde og endnu en gang understregede, at der i Holbæk Kommune er gang i en genopretning på
folkeskoleområdet.

3.
4.
11.
17.-18.

24.

Det er mig bekendt første gang, at Holbæks borgmester på lærerens dag er ude med en sådan offentlig anerkendelse af
vores indsats. En dejlig påskønnelse som vinder i takt med, at ord omsættes til handling, så vi reelt kan føle
genopretningen i vores hverdag.

1.
9.
22.
23.

Kredsens fokusområder lige nu
Vores fokus er primært rettet mod to områder for øjeblikket. For det første arbejder vi på, at I alle sammen kommer til at
mærke, at der er lavet en lokal arbejdstidsaftale med fokus på forberedelse. En måde, som har vist sig at være rigtig god
som værktøj til at sikre dette fokus er, at I udfylder et ugeskema, hvor I viser, hvor jeres forberedelse – både den
individuelle og den fælles – kan placeres. Mange har også valgt, ud over undervisningslektionerne og tiden til forberedelse,
at lægge det elevtilsyn og de teammøder, som er faste hver uge ind i skemaet, idet det bidrager til overblikket. Når I
afleverer skemaet til en pædagogisk leder, danner det ofte baggrund for en god snak om – og evt. en regulering af omfanget af den øvrige opgavemængde.

30.-31.

5.
6.
19.
22.-23.

SEPTEMBER
KS-møde
TR-møde
AMR-møde
TR-kursus
KS-møde
OKTOBER
KS-møde
TR-møde
KS-møde
Møde med lederne
DLF Kongres
NOVEMBER
KS-møde
TR/AMR-møde
KS-møde
Styrelsen på kursus

Overordnet arbejdes der så i MED-udvalgene på at lave retningslinjer for, hvordan I anvender uge 32 og 27 samt hvordan
decentrale forhold som fx teamsamarbejde, skole/hjem-samarbejde og elevtilsyn er organiseret på jeres skole.
Vores andet fokusområde er at få aftalt med Udvalget for Børn og Skole, hvordan vi bliver inddraget i processen med at
udmønte teksten i budgetaftalen for 2019, hvor der jo bl.a. er beskrevet en nedsættelse af lærernes undervisningstid og
en sikring af, at alle elever har en klasselærer.

”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”

Mange hilsner
Hans

Hans Junker, Kredsformand

