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Kære medlemmer 
 
Som lovet får I her et lille ekstraordinært julenyhedsbrev med fokus 
på den rapport, der i går, mandag, blev offentliggjort som resultatet 
af Lærerkommissionens arbejde. Jeg var til kredsformandsmøde om 
rapporten mandag aften i København, og i dag, tirsdag, har alle 
kredsens (og landets øvrige) TR’er været samlet til stormøde i 
Odense, hvor rapporten og det fremtidige arbejde er blevet 
præsenteret og diskuteret. 
 
Lærerkommissionens rapport – de vigtigste pointer  
Lærerkommissionens rapport er omfangsrig og spændende, og I kan 
læse hele eller dele af rapporten ved at følge dette link: 
https://backend.folkeskolen.dk/~/3/7/laererkommisionsrapporten.p
df 
 
Her er vores sammenfatning af rapportens væsentligste temaer 
Rapportens analysedel er langt hen ad vejen ikke ny viden for os 
som lærere, men den skaber et vigtigt og nødvendigt fælles 
grundlag for de periodeforhandlinger, som skal foregå mellem LC 
(Lærernes Centralorganisation) og KL (Kommunernes Landsforening) 
i marts og april 2020. 
Rapporten forholder sig bevidst ikke til de økonomiske ressourcer, 
der er til rådighed og hele debatten omkring inklusion, som ellers er 
meget væsentlige omdrejningspunkter. Rapporten sætter til 
gengæld fokus på treklangen mellem ”en styrket lærerprofession, en 
ny arbejdstidsaftale og en tydelig lokal skoleledelse” som 
hovedingredienser i at skabe ”den gode skole”, som vi alle ønsker 
os. Alle tre ingredienser er vigtige i denne sammenhæng, men der 
har naturligt været mest fokus på analysen omkring 
arbejdstidsdelen, idet vi jo som den eneste faggruppe ikke har en 
aftalt arbejdstid.  



Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside 

www.052.dk 

Her nævner rapporten  fem temaer, som skal adresseres, hvis vi skal i mål med noget som både lærere, 
ledere og kommuner skal kunne se sig selv i: 
 

1. Sammenhængen mellem tid og opgaver (for lærerne), herunder mulighederne for forberedelse, 
teamsamarbejde og faglig udvikling 

2. En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 
3. En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling til den enkelte lærer 
4. Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 

samarbejde på skolen 
5. Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov 

 
Vi kan heldigvis genkende rigtig meget fra disse fem temaer i vores lokale arbejdstidsaftale, som vi både på 
baggrund af vores egne erfaringer og kommissionens analyse fortsat skal udvikle, så den tilgodeser jeres 
muligheder for at lykkes med den mangesidede opgave, det er at være lærer. 
I vil blive indbudt til møder i Faglig Klub, hvor I vil kunne få bredt rapportens analyser ud og få mulighed for 
at stille spørgsmål til og kommentere både indhold og fremadrettet strategi. 
Vi vil også her i nyhedsbrevet holde jer opdateret i løbet af foråret på vej imod den arbejdstidsaftale som 
Anders Bondo (DLF) og Jacob Bundsgaard (KL) samstemmende har udtalt SKAL blive afløseren for Lov 409. 

Jeg vil på kredsstyrelsens vegne ønske jer alle sammen en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. Juleferien er en kærkommen lejlighed til 
at give sig selv tid og have overskud til de ting, som der ofte ikke er 
mulighed for at prioritere i en travl hverdag, så nyd det! 
  

Mange julehilsner fra  
Hans Junker, kredsformand  

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

Kontakt med kredsen i juleferien  
Vi på kredsen ser ligesom jer meget 
frem til at kunne holde juleferie, så 
kontoret vil være lukket fra mandag 
d. 23. december og frem til og med 
onsdag d. 1. januar. Hvis I står med 
et akut opstået problem, så kan I 
enten ringe på kredsens nummer, 
5943 8103 eller skrive en mail til 
052@dlf.org. Vi tjekker 
telefonsvarer og mails et par gange 
i løbet af ferien og vender 
efterfølgende tilbage til jer. 

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3 

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

 

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds

