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Kære medlemmer 
Vi har skiftet til sommertid, dagene bliver længere, solen skinner – det meste af tiden – 
forårsfornemmelserne har indfundet sig, og lige om lidt er det tid til en påskeferie. 
Men inden da får I lige et medlemsbrev med mange temaer, fordi der sker mange ting, som vi gerne 
vil informere jer om.. 
 
Kredsens sagsbehandling fremadrettet 
Oven på vores afholdte sagsbehandler Lone Klerkes død har vi valgt at vores næstformand, Trine 
Bollhorn, fra 1. maj og frem til sommerferien fritages fra sine læreropgaver og er fuld tid på 
kredskontoret, hvor hun vil varetage sagsbehandling sideløbende med sine opgaver som 
næstformand. 
 
Trine er det naturlige valg, da hun hele dette skoleår i skiftende omfang har varetaget Lones 
arbejdsopgaver, en svær opgave som hun har løftet rigtig fint. Vi vil stadig i et vist omfang trække på 
hjælp fra Michael Petersen, som er sagsbehandler i Sorø/Ringsted Lærerkreds. 
Rent praktisk betyder det, at der nu vil kunne laves aftaler med Trine på alle ugens hverdage i 
kredsens åbningstid.  
 
Referat af generalforsamlingen d. 22. marts 
Vedhæftet nyhedsbrevet finder I referatet fra vores generalforsamling, som blev afholdt d. 22. marts 
i Gislinge. Flytningen fra Absalonskolen til Gislinge kostede ikke på deltagerantallet, og da lokalet i 
Gislinge er rigtig godt, vil også næste års generalforsamling blive afviklet i Gislinge. 
 
Ingen afskedigelser eller forflyttelser 
Det er meldt ud, at der i år som udgangspunkt hverken vil blive tale om afskedigelser eller 
forflyttelser mellem skolerne, hvilket er rigtig glædeligt. 
Der vil dog formentlig i et vist omfang blive tale om, at nogle lærere skal flytte fra en matrikel til en 
anden indenfor den samme skole. Der er så ikke tale om en forflyttelse i teknisk forstand, men det 
vil alligevel af mange opleves på samme måde. 
Det er derfor vigtigt, at der er udarbejdet en procedure og en tidsplan for forløbet på skolerne, og at 
denne er kendt af lærerne. 
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Evaluering af skolestruktur og forslag om genetablering af overbygning i Gislinge 
Vi har haft den nuværende skolestruktur siden 2016, og Udvalget for Børn og Skole har i perioden 
april 2018 – januar 2019 gennemført en evaluering af skolestrukturen. 
Der har været afholdt dialogmøder på skolerne, og det er udvalgets indtryk, at de fleste deltagere i 
dialogmøderne ikke efterspørger en grundlæggende ny struktur på området. I udvalgets dialog 
med  skolebestyrelser, medarbejdere og ledere har der vist sig at være nogle gennemgående 
temaer. De er nævnt nedenfor – og er det, som deltagerne i evalueringen generelt mener, der skal 
arbejdes med og styrkes inden for den nuværende struktur. Temaerne er: 
 
1. Styrke nærledelsen 
2. Styrke de lokale skolers særkende 
3. Styrke forældre- og elevindflydelse 
4. Styrke medarbejderindflydelse 
5. Ny tildelingsmodel - økonomisk bæredygtighed og budgetfordelingen mellem skolerne 
 
Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i juni tage stilling til de samlede anbefalinger fra Udvalget 
for Børn og Skole og Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering, som er 
udarbejdet på baggrund af evalueringen af skolestrukturen. Det betyder, at udvalget for Børn og 
Skole frem til og med deres udvalgsmøde i maj arbejder med anbefalingerne 2 til 5 i ovenstående. 
 
Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering arbejder med anbefaling 1 og 
afrapporterer til Udvalget for Børn og Skole på udvalgsmødet i maj, således at anbefalingerne kan 
indgå i den samlede sag til Kommunalbestyrelsen. 
 
Ud over en samlet evaluering af skolestrukturen er der – primært på baggrund af et stort antal 
forældreunderskrifter – fremsat et forslag om at genetablere udskolingen i Gislinge med start fra 
skoleåret 2019-20. 
 
Dette forslag er sendt i høring i skolebestyrelsen på Katrinedalskolen, og det forudsættes, at 
skolebestyrelsen går i dialog med afdelingsråd og elevråd på afdeling Svinninge og afdeling Gislinge 
i forbindelse med deres udarbejdelse af høringssvar. Det bliver spændende at se, hvad 
kommunalbestyrelsen beslutter på sit møde i juni. 

 

Kredsstyrelsens kalender 

APRIL 
2.  TR-møde 
8. KS-møde 

Møde om arbejdstid 
9. Foredrag om smerter 
29. KS-møde 

Møde om arbejdstid 



Effektiviseringsforslag i høring 
I lighed med sidste år ønsker kommunalbestyrelsen at skabe et 
økonomisk råderum, som kan bruges til at løfte nogle af 
kerneområderne. I år er en rigtig stor del af råderummet blevet brugt 
til at give skoleområdet en tiltrængt økonomisk indsprøjtning bl.a. i 
form af nedsættelse af lærernes undervisningstid, indførelse af 
maksimale klassestørrelser og penge til skolernes generelle drift. 
Fremadrettet er der heldigvis også udsigt  til, at skoleområdet vil få 
tilført midler, så der kan blive kompenseret for de store besparelser, 
som har fundet sted i perioden fra 2014-18. 
Men for at få et økonomisk råderum skal der effektiviseres, og derfor 
er der 4. april lagt et antal forslag på alle kerneområder ud i høring 
med svarfrist 26. april. Det er ikke lang tid, når der er en påske 
indeholdt i høringsperioden, men vi vil fra Holbæk Lærerkreds komme 
med et høringssvar i forhold til de forslag, der er fremlagt på vores 
område. 
 
 
 

Ny ferielov 
Den tekniske og svært forklarbare måde, som ferie optjenes og 
afholdes på i dag laves om med en ny ferielov, som træder i kraft 1. 
september 2020. Den store ændring er, at vi går fra ”forskudt ferie” til 
”samtidighedsferie”, så man fremover vil optjene 2,08 feriedage om 
måneden og således ikke som nyuddannet skal have arbejdet i lang tid, 
før man har optjent løn i sin ferie. 
Ferien i næste ferieår – fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 – berøres ikke. 
I overgangen fra nuværende ferielov til ny ferielov indføres der en 
overgangsordning, som heldigvis ikke vil få den store betydning for 
lærere ansat i Holbæk Kommune. Vi har nemlig 3 ugers ferie i 
sommerferien – og en i efterårsferien og en i vinterferien – og derfor 
vil alle, der er ansat pr. 1. januar 2020, have optjent tilstrækkeligt med 
dage til at afholde deres sommerferie i 2020. 
Vi har fået et materiale fra DLF, som forklarer de nye regler. Det er dog 
også meget teknisk, så vi vil sætte TR ind i reglerne på TR-mødet i maj, 
så de vil kunne forklare jer, hvordan tingene hænger sammen, inden vi 
sender materialet ud efterfølgende. 

Find os på Facebook  
eller besøg vores hjemmeside 
Facebook/Holbæk Lærerkreds 
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Kredskontorets åbningstider og kontakt med kredsen i ugerne omkring påske 
På grund af forskellige arrangementer, konferencer m.m. vil kredskontorets åbningstider 
fra torsdag før påskeferien og i ugen efter påske være forskellige fra de normale 
åbningstider. I selve påskeferien fra mandag d. 15. april til og med mandag d. 22. april 
er kontoret LUKKET.  
 
 
 

ÅBNINGSTIDER I PÅSKEN 
Torsdag d. 11. april: Åbent 12-16 
Fredag d. 12. april: Åbent 10-13 
Tirsdag d. 23. april: Åbent 10-16 
Onsdag d. 24. april: Kontoret er LUKKET 
Torsdag d. 25. april: 13.30-16 
Fredag d. 26. april: 10-13 

Skolekom lukker pr 31. december 2019 
Styrelsen for It og Læring har meldt ud, at Skolekom bliver lukket med udgangen af 2019. Det sker bl.a. 
på baggrund af et dalende antal brugere, samt fordi Aula forventes at rumme nogle at de funktioner 
Skolekom løser i dag. For mere information er her link til nyheden på Undervisningsministeriets 
hjemmeside: https://stil.dk/aktuelt/uvm/2019/apr/190402-skolekom-lukker-31-december-2019 
 
Den ”gode gamle” trykte lærerkalender 
Også i år har vi bestilt et antal af den ”gode gamle” trykte lærerkalender. Forventet levering er omkring 
1. maj. TR vil derfor på TR-mødet 4. maj kunne få kalendere med hjem til de af jer, som fortsat gerne vil 
have en. Pensionister vil kunne afhente kalenderen på kredskontoret. 

Se hvornår der er åbent her 

Hvis I gerne vil i kontakt med os i de dage, så 
ring og læg en besked på telefonsvareren eller 
kom forbi og put noget i vores postkasse.  
Vi aflytter telefonsvareren og tømmer postkasse 
et par gange i løbet af påskedagene og følger op 
på jeres henvendelser. 

I ønskes alle en rigtig dejlig påskeferie, hvor forårsvejret forhåbentlig vil 
vise sig fra sin milde side, så dagene kan nydes ude i solen  
 

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