
 
Kære medlemmer 

Vi er godt i gang med 2019, og som I vil kunne læse i 
nyhedsbrevet,  
så bliver det – selvfølgelig - endnu et interessant år på 
lærerområdet. 
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052@dlf.org 
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Ny hovedorganisation 
Vi definerer os først og fremmest som lærere og medlemmer af Danmarks Lærerforening. Sådan skal 
det fortsat være. Men indtil nu har vi også været medlem af paraplyorganisationen FTF sammen med 
bl.a. sygeplejersker, pædagoger og politibetjente.  Sidste år besluttedes det at lægge LO og FTF 
sammen, og det er formelt sket her fra 1. januar 2019. 

Den nye organisation har fået navnet FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, og består af 80 
medlemsorganisationer med mere end 1,4 millioner medlemmer. Målet er at få en samlet stemme og 
større gennemslagskraft politisk, når det handler om job, uddannelse, et godt og sikkert arbejdsmiljø 
og et trygt, demokratisk og solidarisk samfund. I løbet af 2019 og 2020 skal den lokale organisation på 
plads, og jeg har netop deltaget i en opstartskonference for lokale repræsentanter fra en bred vifte 
af fagforeninger fra det ”gamle” LO og FTF i Holbæk og Odsherred kommuner. Det var rigtig godt at 
opleve, hvordan alle fordomsfrit gik ind i drøftelserne, og det lover godt for fortsættelsen. 

AMR-året 2019 
Et vigtigt omdrejningspunkt for den nye hovedorganisation er arbejdsmiljøet, og 2019 er blevet 
udråbt til AMR-året, ArbejdsMiljøRepræsentant-året, fordi netop AMR’erne er en vigtig krumtap i at 
skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. 

APV- og Trivselsmålingen fra efteråret satte fokus på bl.a. stresspåvirkningen i vores arbejde, og her 
er AMR’erne garant for lokalt at holde fast i, hvordan I ude lokalt kan arbejde med at skabe et 
arbejdsmiljø, hvor forebyggelsen af stress kommer i centrum i forsøget på at skabe gode 
arbejdspladser. 
Der vil i løbet af året komme forskellige arrangementer som en følge af AMR-året, så følg med, når 
din AMR lægger et arrangement ud.

http://052.dk/om-kreds-52/kontoret/aabningstider


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

www.052.dk 

 

Inklusionen koster 
Som optakt til KLs Børn & Unge Topmøde 2019 sidst i januar satte vores 
borgmester, Christina K. Hansen, og jeg os sammen for at udarbejde et 
debatoplæg til, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for alle børn i 
skolen, men med fokus på de mange børn med særlige behov. Det er en svær 
øvelse både menneskeligt og økonomisk, for kvalitet koster. Men det er 
utrolig positivt, at vores borgmester går ind i denne diskussion med et åbent 
sind og et ønske om at finde ud af, hvad der virker bedst og en vilje til at 
afprøve nye veje i forsøget på at skabe den bedst mulige kvalitet. Jeg ser 
meget frem til de drøftelser, forslag og initiativer, som vi i fællesskab kan få 
stablet på benene til gavn for både elever, forældre og lærere.   

Vores debatindlæg blev bragt på folkeskolen.dk og er vedhæftet 
nyhedsbrevet. 
 

TR-valg 
DLFs vigtigste lokale repræsentant er TR ude på 
skolerne. Det er derfor en meget vigtig funktion 
TR varetager med at hjælpe jer i dagligdagen. I 
løbet af marts skal der vælges TR for den næste 
to-års periode gældende fra 1. august. 

På TR-mødet tirsdag d. 5. februar får TR’erne 
materiale om valget. Støt op om jeres TR både i 
hverdagen og ved at deltage i valget!

Arbejdet med Fælles Mål og Læringsplatforme 
En arbejdsgruppe med skolechefen, en 
skoleleder, to repræsentanter for Fagcentret, to 
kredsrepræsentanter og en TR har holdt et 
første konstruktivt møde i bestræbelserne på at 
beskrive, hvordan der konkret skal arbejdes med 
de nye forenklede Fælles Mål og 
Læringsplatformene ude på skolerne fra næste 
skoleår. Der er allerede planlagt et nyt møde, og 
formentlig skal der yderligere et eller to møder 
til, før I kan få nogle guidelines ude på skolerne. 

Se mere på ministeriets hjemmeside

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
http://www.052.dk/
https://www.folkeskolen.dk/652071/borgmester-og-lokal-laererformand-efterlyser-nyt-syn-paa-inklusion
https://www.folkeskolen.dk/652071/borgmester-og-lokal-laererformand-efterlyser-nyt-syn-paa-inklusion
https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal


Vores lokale arbejdstidsaftale 
Som jeg skrev i december-nyhedsbrevet, så viste den 
spørgeskemaundersøgelse, som I besvarede op til jul, at vores lokale 
arbejdstidsaftale desværre ikke fungerer efter hensigten. Målet om, at I 
oplever at have mere tid til at forberede og efterbehandle undervisningen er 
ikke blevet opfyldt, og det er afgørende, hvis aftalen skal blive en succes. 

Undersøgelsen viste også, at 10. klasse-centeret har en markant højere 
tilfredshed med aftalen end de fire folkeskoler. Vi havde derfor 29. januar 
inviteret både en leder og en lærer fra 10. klasse-centeret til at fortælle 
skolechef, skoleledere og os fra kredsen, hvad det er, de lykkes med. 

Det var meget interessant og tydeliggjorde, at vores tilgang til begrebet 
forberedelse er det, som praktiseres på 10. klasse-centeret. Det er vores 
håb, at det, der kom på bordet ved dette møde, vil skabe et gennembrud i 
drøftelserne med skolechefen og skolelederne omkring en forlængelse af 
aftalen.  
  

Kredskontoret i 
vinterferien 

Vinterferien står for 
døren.  

Det bliver dejligt med en 
uge, hvor hygge, skiløb 
og/eller andre 
aktiviteter kommer i 
centrum som afveksling 
fra skolehverdagen. 

Kredskontoret vil være 
lukket i vinterferien, 
men vi aflytter 
telefonsvareren og 
læser/besvarer mails et 
par gange i ugens løb, 
hvis I skulle have behov 
for at komme i kontakt 
med os.

Ordinær generalforsamling fredag 22. marts 
Vedhæftet nyhedsbrevet finder I indkaldelsen/den 
foreløbige dagsorden til den ordinære 
generalforsamling fredag d. 22. marts i Gislinge. 
Gislinge er valgt, fordi den sal vi kan bruge er det bedst 
egnede lokale på kommunens folkeskoler. Vi ville også 
gerne have været i Gislinge sidste år, men her var 
lokalet lovet ud til andre formål på dagen for 
generalforsamlingen. 
Vi håber, at I vil bakke op omkring flytningen ved at 
møde talstærkt op til generalforsamlingen, hvor vi også 
får besøg af Mette Frederiksen, meningsdanner og 
modtager af DLFs Stinus-pris for sin indsats med at 
udbrede budskabet om værdierne ved formålsstyret 
undervisning som modvægt til den læringsmålsstyrede 
undervisning.



Kredsstyrelsens kalender
JANUAR

24-25 Pæd. konference DLF
29. Dialogmøde m. 10 kl-

center
29. Møde om Fælles Mål og 

læringsplatforme
31-1/
2

Opstartskonference om 
FH

FEBRUAR
4. Regionalt kredsmøde  

NY START mm
5 TR-møde
6 Arbejdsmiljøkonference, 

Kuben
19+20 Møde om 

arbejdstidsaftalen
24. KS-møde

MARTS
4. KS-møde
5. TR-møde
7. ;Møde om 

arbejdstidsaftalen
18. KS-møde
22. Generalforsamling

Opfølgning på løntjek, møder i Faglig Klub og medlemskurset 
Jeg håber, at I har benyttet jer af muligheden i løbet af uge 3 og 4 til at få tjekket, om I får den 
rigtige løn. Hvis I skulle have misset det, så står jeres TR stadig til rådighed, hvis I gerne vil have 
sikkerhed for, at lønsedlen giver jer den korrekte løn. 

Trine, Jesper og jeg er nu næsten færdig med besøgene i Faglig Klub – vi mangler kun to steder, 
hvor vi kommer hen i den første uge efter vinterferien. Det har været besøg, som har givet os 
mulighed for både at præsentere vores indsatsområder og få værdifuld viden med retur i form af 
jeres bidrag. Tak for jeres engagement – det har været dejligt at komme ud og snakke med jer!

  
Mange hilsner og rigtig god vinterferie til jer alle, 
Hans Junker 

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

Medlemskurset på Bautahøj 
den sidste weekend i januar 
blev endnu en gang en fin 
blanding af gode 
foredragsholdere, dejlig mad 
og ikke mindst det 
værdifulde kollegiale 
samvær, som hverdagen ikke 
levner så meget tid til.  

På gensyn til næste år!


