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Kære medlemmer 
Jeg vil ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår, og jeg 
håber, at I er kommet godt i gang med de første dage af et 
nyt årti! 

 

Generalforsamling – nu på en torsdag 
Jeg vil gerne allerede nu gøre jer opmærksom på datoen for årets generalforsamling, så I kan sætte den i 
kalenderen. Igennem nogle år har der været snakket for og imod, at vi normalt afvikler 
generalforsamlingen fredag eftermiddag/aften, så derfor prøver vi år at flytte generalforsamlingen til en 
torsdag.  
 
Det bliver torsdag d. 26. marts klokken 17 på skolen i Gislinge.  
 
I år er der valg til kredsstyrelsen, bl.a. med direkte valg til næstformandsposten, ligesom vi skal have 
kigget på nogle vedtægtsændringer i forlængelse af de vedtagelser, der blev foretaget på DLFs kongres i 
oktober 2019. I nyhedsbrevet i starten af februar melder kredsstyrelsen ud, hvorvidt de enkelte 
medlemmer genopstiller til endnu en toårig periode, og samtidig kan de af jer, som har interesse i det, 
melde jeres kandidatur. Martsudgaven af nyhedsbrevet vil indeholde valgoplæg fra dem, som på det 
tidspunkt har tilkendegivet, at de stiller op til valget af kredsstyrelse. 
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Lønstigning 
De af jer, der er forudlønnet, har allerede med 
januarlønnen fået den største enkeltstående 
portion af de lønstigninger, som blev aftalt ved 
OK18 og det store flertal af jer, som er 
bagudlønnet, vil kunne se lønstigningen på 
lønsedlen i slutningen af januar. 



Inklusionsopgaven – hvordan løser vi den bedst? 
En af de opgaver, der fylder allermest i jeres hverdag er at forsøge at 
inkludere alle elever bedst muligt i både undervisningen og klassens 
sociale liv. Det er en spændende men også meget svær opgave, fordi I 
dels skal rumme elever med meget forskellige – og ofte modsatrettede – 
forudsætninger og behov, og dels fordi I som udgangspunkt står alene 
med opgaven i klassen, fordi der ikke eksisterer mange muligheder for at 
være to lærere ad gangen i en klasse. 
 
Derfor skrev vores borgmester, Christina K. Hansen, og jeg for næsten 
nøjagtig et år siden et debatindlæg sammen på folkeskolen.dk under 
overskriften ”Borgmester og lærerformand efterlyser nyt syn på 
inklusion”, hvor vi pegede på behovet for at nytænke synet på inklusion 
samtidig med en konklusion om, at en nødvendig indsats på området 
ville koste nogle penge. I den mellemliggende periode er der ikke sket så 
meget, men behovet er stadig kæmpestort, så derfor står kredsen som 
arrangør af et arrangement d. 4.2. med deltagelse af både vores lokale 
politikere, repræsentanter fra forvaltningen, skole- og pædagogiske 
ledere samt skolernes TR’er og kredsstyrelsen for at sætte spot på, 
hvordan vi sammen kommer videre med denne meget vigtige opgave.  

Ny tildelingsmodel 
Lige før jul blev et forslag til ny tildelingsmodel sendt i høring. Tildelingsmodellen er 
den økonomiske nøgle, som fordeler penge til skolerne efter en række kriterier. Kort 
fortalt går det nye forslag til tildelingsmodel ud på, at de skoler, som har en række 
mindre/små matrikler vil få mindre svært ved at få de økonomiske ender til at nå 
sammen, mens primært Holbæk By med to store matrikler ikke vil opleve en 
tilsvarende lettelse. 
Kredsens holdning i dette spørgsmål er, at de nye kriterier, der er lagt til grund for 
forslaget, stiller skolerne mere lige i forhold til den økonomiske mulighed for at drive 
skole, men forslaget løser ikke den grundlæggende udfordring, at skolevæsenet i 
Holbæk Kommune uanset valg af tildelingsmodel er økonomisk presset. 
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Tre invitationer til jer 
Vedhæftet nyhedsbrevet finder I tre invitationer. De to af dem har jeres TR 
allerede gjort opmærksom på ude på skolerne. Det drejer sig dels om et møde d. 
30. januar på kredsen, hvor vi gerne vil mødes med de af jer, der underviser i de 
tilbud, som skolerne har oprettet til elever med særlige behov, og dels om et 
møde på kredsen d. 20. februar for skolernes superbrugere indenfor AULA og MU. 
 
Det tredje møde handler om Lærerkommissionens rapport og anbefalinger, som 
kom lige før jul. Dette møde arrangerer vi sammen med Kalundborg og 
Odsherreds lærerkredse. Det finder sted i Jyderup d. 23. januar, og det henvender 
sig til de af jer, der har interesse i at vide noget mere om det fortsatte arbejde og 
gerne vil stille og få svar på spørgsmål. Vi ved godt, at dette møde indkaldes med 
kort frist, men da det er vores genvalgte hovedstyrelsesmedlem, Bjørn Hansen, 
som skal stå for oplægget, er tidspunktet det eneste mulige i forhold til, at Bjørn 
kan komme med de seneste nyheder og opdateringer på området. 
 
Tilmelding til alle arrangementer er enten via vores mail 052@dlf.org eller på 
vores telefon 5943 8103. Tilmeldingsfrister fremgår af invitationerne.  
 
Vi håber at møde mange af jer til et eller flere af arrangementerne. 
  
 
 

Mange hilsner fra 
Hans Junker, formand 
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”  
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