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Kære medlemmer

Efter statsministerens udmelding i går aftes er indsatsen i forhold til Corona-virus kommet op på et helt andet 
niveau, og på vores område betyder det bl.a., at skolerne vil være lukket fra på mandag og de følgende to 
skoleuger.   Det vil naturligt føre til et behov hos jer for at kunne få svar på spørgsmål, og både vi i Holbæk 
Lærerkreds og DLF centralt arbejder på højtryk i forhold til at gøre alt, hvad vi kan for at kunne hjælpe jer bedst 
muligt. Lige nu er vi i den situation, at alt stadig er meget nyt, og derfor må I nok være indstillet på, at der 
specielt her de første par dage vil gå lidt tid, før vi kan svare fyldestgørende på jeres spørgsmål.

Vi har på kredsen i første omgang følgende plan: 

Nyhedsbrevet
Vi vil via dette nyhedsbrev fortælle jer, hvad vi ved lige nu, og hvordan I kan komme i kontakt med os på kredsen de 
næste uger

Følg med på vores hjemmeside og vores facebookside
Fremadrettet vil I kunne holde jer orienteret om forhold, som har generel interesse for lærerne i Holbæk Kommune, 
via vores hjemmeside www.052.dk og på vores facebookside https://da-dk.facebook.com/HolbaekLaererkreds/

Kredskontoret lukker fra på mandag, men I kan få fat i os på telefon og mail 
Vi holder åbent som normalt på kredskontoret i morgen, fredag, men fra på mandag vil kontoret være lukket. I kan 
dog stadigvæk i den normale åbningstid komme i kontakt med både Trine og mig enten via vores telefon 5943 8103 
eller på mail 052@dlf.org

Generalforsamlingen d. 26. marts udsættes på ubestemt tid
Vores generalforsamling, som skulle have fundet sted torsdag d. 26. marts, er udsat på ubestemt tid. Der kommer nærmere information, 
når skolerne åbner igen og vi kan sætte en ny dato for generalforsamlingen

Vi  håber på fælles udmeldinger fra skolechefen og os som kreds 
Jeg er i løbende kontakt med skolechef Julie Becher, og jeg håber, at vi i løbet af i morgen fredag eller senest mandag kan komme med 
nogle fælles udmeldinger

Som statsministeren sagde på pressemødet i går aftes: 
”Vi skal stå sammen – på afstand – og passe på hinanden”

Hans Junker, kredsformand
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