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Kære medlemmer 
 
Vi er kommet godt stykke ind i december, og når I læser 
dette, er der under to uger til en velfortjent juleferie. Der vil 
dog givetvis være tryk på helt frem til sidste skoledag før 
juleferien, fredag d. 20. december, men forhåbentlig bliver 
der både i skoletiden og privat også tid til noget af den 
hygge, som traditionelt kendetegner julemåneden.  

Kredsens julegave til jer 
Vi har i år valgt at give jer alle en lille 
julegave. Det har vi, fordi det at give en 
gave i vores optik er et udtryk for, at 
giveren tænker på og værdsætter 
modtageren. Og netop værdsættelsen og 
anerkendelsen er en vigtig bestanddel i, at 
man føler, at ens indsats påskønnes. Det 
er ikke gavens størrelse som sådan – så 
havde vi givet jer en meget større gave – 
men tanken bag, der tæller, og I skal vide, 
at vi som kreds sætter stor pris på, at I 
bakker både hinanden, jeres TR og os som 
kreds op! 
 
Jeres TR har fået en gave til hver af jer og 
vil meddele, hvordan gaven vil blive delt 
ud på de forskellige skoleafdelinger.  
Vi håber, at I vil synes om gaven! 

 

Besøg vores 
hjemmeside.  

Skriv til os med ideer til  
opslag, den kan 

indeholde. 
 

www.052.dk 



Hovedstyrelsesvalget – genvalg til Bjørn Hansen 
Stemmeprocenten til hovedstyrelsesvalget var både lokalt og på landsplan den højeste siden 1983. 
Det skyldes utvivlsomt det store antal kandidater – 28 til kun 18 pladser – og derfor skulle der i år et 
stort antal stemmer (ca 5000 mere end i 2015) til at blive valgt. I Holbæk Lærerkreds nåede vi op på 
en stemmeprocent på hele 56,64%  takket være en stor indsats fra jeres TR’ere og jer ude på 
skolerne, og det udløste ”stemme”kage på hele 11 skoleafdelinger: Børnespecialcentret, 
Ladegårdsskolen, Ugerløse, Tølløse, Vipperød, Stestrup, Jernløse, Jyderup, Undløse, Gislinge og 
Udby. Vi havde anbefalet jer at stemme på Bjørn, og vi er derfor rigtig glade for, at han opnåede 
tilstrækkeligt med stemmer til endnu en periode i Hovedstyrelsen. Som vi også skrev ud til jer op til 
valget, så er det af rigtig stor betydning for os i de lokale kredssamarbejder, at vi har en direkte 
kanal ind i Hovedstyrelsen, og her har vi nydt rigtig godt af både Bjørns store lokalkendskab og store 
arbejdsindsats i de foregående valgperioder. 

Finanslov med (nogle) penge til Folkeskolen 
Fra politisk hold – specielt de Radikale har fremført det – har der 
været et ønske om en såkaldt ”Folkeskolemilliard”, som skulle 
bruges på at medfinansiere en arbejdstidsaftale for lærerne. 
Pengene skulle kun komme til udbetaling, hvis Danmarks 
Lærerforening og KL kunne blive enige.  
Men som det ofte går i politik, så blev pengene færre og koblingen 
til en aftale om arbejdstid kom ikke med i Finansloven. Der er i 
2020 afsat 275 millioner kroner til et generelt løft under 
overskriften: ”Flere lærere i Folkeskolen”. Det vides endnu ikke, 
hvor stor en andel af de 275 millioner kroner, der lander i Holbæk 
Kommune, ligesom der heller ikke er nogen garanti for, at de bliver 
brugt på flere lærere, for som KL siger: ”Det er kommunerne selv, 
der skal afgøre, hvordan de lokalt vil bruge de ekstra penge fra 
staten på folkeskoleområdet”. Vi på kredsen tillader os dog at tro 
på, at det politiske flertal i Kommunalbestyrelsen, som gerne vil 
prioritere Folkeskolen, vælger at bruge de ekstra penge på netop 
det, som overskriften siger: Flere lærere i Folkeskolen i Holbæk 
Kommune 



16. december offentliggøres Lærerkommissionens anbefalinger 
Jeg skrev ud til jer i forbindelse med valget til Hovedstyrelsen, at dette valg umiddelbart ikke fylder det store i jeres hverdag ude på 
skolerne. Her er det meget naturligt de nære emner og kredsens indsats i den forbindelse, som er i fokus. 
Når vi hører tilbagemeldingerne fra TR’erne, har der heller ikke været voldsomme diskussioner på lærerværelserne i forbindelse med 
Lærerkommissionen, som blev nedsat som udløber af OK-forhandlingerne i 2018 med det formål at kigge på udfordringer og 
muligheder i forbindelse med arbejdstidsreglerne. Målet var, at den bredt sammensatte kommission skulle komme med en række 
anbefalinger, som (forhåbentlig) kan bane vejen for en (central) arbejdstidsaftale for lærerne. 
Kommissionen har arbejdet siden september 2018 og fremlægger resultatet af sit arbejde d. 16. december. 
Og så bliver det lige pludselig rigtigt vedkommende ude hos jer på skolerne; for hvad er kommissionen nået frem til? Derfor bliver det 
også rigtig spændende for os som kreds at se anbefalingerne og være en del af det store arbejde, der skal finde sted frem mod OK 21. 

Tidsplan 
• 16. december: Kommissionen 

offentliggør sine anbefalinger, 
kredsformandsmøde i København og 
første orientering til jer fra Danmarks 
Lærerforening 

• 17. december: TR-stormøde i Odense, 
hvor TR’ere fra hele landet mødes og 
drøfter anbefalingerne 

• 18. december: Kredsen udsender et 
ekstraordinært nyhedsbrev, hvor vi 
kommer med vores vurdering af 
kommissionens anbefalinger 

• Januar 2020: Kredsformandsmøde og 
regionale TR-møder 

• 5. februar: Ekstraordinær Kongres 
• Fra marts: Periodeforhandlinger på 

baggrund af kommissionens anbefalinger. 
Forhandlinger som måske kan føre til en 
(centralt aftalt) arbejdstidsaftale 

• Marts 2021: Ny overenskomst 



Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside 

www.052.dk 

Jeg vil ønske jer alle sammen en fortsat dejlig december måned – og lad os fælles krydse fingre for, 
at Lærerkommissionen med sine anbefalinger giver os noget at glædes over ikke bare til jul men også 
i de kommende mange år 

 
Hans Junker, kredsformand 

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

Økonomien på skoleområdet 
I sidste nummer af Nyhedsbrevet kunne vi fortælle om budgetforliget, som umiddelbart giver 15 millioner 
kroner ekstra til skoleområdet. Vi havde et håb om, at selv om der er udsigt til faldende elevtal, så ville 
hele beløbet på de 15 millioner komme skoleområdet til gavn. 
Sådan skulle det desværre ikke gå. Den forventede negative udvikling i elevtallet betyder, at der på 
forhånd fjernes 5,4 millioner kroner. Samtidig forsvinder der nogle overførselsmuligheder, hvilket betyder, 
at der på bundlinjen kun bliver ca. halvdelen af de 15 millioner kroner til Folkeskolen. Med de problemer, 
der indtil nu har været med at få budgetterne på skolerne til at hænge sammen, vil det betyde, at der i 
2020 kun er udsigt til status quo, mens både vi og det politiske flertal håber på, at det i 2021-budgettet vil 
være muligt at tilføre skolerne så meget økonomi, at der reelt kan blive tale om et (mærkbart) løft. Hvis 
Holbæk Kommune skulle matche landsgennemsnittet, ville det have krævet en tilførsel på 90 millioner – 
det siger alt om udfordringens størrelse. 
 
Kredsens indsatsområder 
Som vi også skrev i sidste nummer af Nyhedsbrevet, så har det desværre ikke været muligt at afsætte 
øremærkede midler til inklusionsindsatsen og jeres (linjefags)kompetenceudvikling. Og begge dele 
trænger i den grad til en økonomisk indsprøjtning. Vores fokus på sidstnævnte har medført, at jeg i januar 
skal til et møde, hvor mødedeltagerne sammen skal kigge på, hvordan der kan blive lagt en plan for, 
hvordan Holbæk Kommune i 2025 kan nærme sig den statslige målsætning om en linjefagsdækning på 
95% . Det bliver op ad bakke, da linjefagsdækningen i dag er på beskedne 78,4%. I vil høre nærmere i 
februar-udgaven af Nyhedsbrevet.  
De udfordringer og løsningsmuligheder der findes mht inklusionen bliver taget op på et møde, som vi har 
indkaldt til d. 4. februar med deltagelse af borgmesteren, Udvalget for Børn og Skole, politikere fra 
Kommunalbestyrelsen, direktøren og chefen for skoleområdet, samt ledere og TR’er fra alle skoler inkl. 
Børnespecialcentret og kredsstyrelsen. Vores mål er at få flyttet fokus fra økonomiske styringsmodeller til 
at handle om, hvad det egentlig er for en opgave, som inklusionen skal løfte. Hvis vi lykkes med denne 
dagsorden, vil det betyde en mærkbar ændring for eleverne og jer – og det er hårdt tiltrængt! Her vil I 
høre nærmere i marts-udgaven af Nyhedsbrevet. 

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds

