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Kære medlemmer

Jeg ved I har travlt og meget at se til, men jeg håber alligevel, at I kan afse tid til – evt. i godt selskab med 
en kop kaffe/te og en kage – at læse nyhedsbrevet igennem. Specielt punktet omkring skolernes 
økonomi er omfattende, men det er også meget vigtigt, for skolerne befinder sig i en meget vanskelig 
situation, og der er behov for at finde nogle langtidsholdbare løsninger. God fornøjelse med 
nyhedsbrevet. 

Skolerne har fra i dag igen været åbne for alle jer og jeres elever
Der er nu godt og vel en måned tilbage af det mest mærkelige skoleår, vi nogensinde har oplevet. Den 
verdensomspændende Corona-krise lukkede Danmark og skolerne ned den 11. marts. Den næste måned 
gik med jeres fjernundervisning af eleverne, og den 16. april åbnede skolerne forsigtigt igen for nogle af 
jer og de yngste elever med strenge krav til både afstand og hygiejne. Og i dag, d. 18. maj, er det så 
blevet tid til næste fase af skolernes genåbning, hvor I alle sammen og alle elever er tilbage i skolen, nu 
med væsentligt mere lempelige krav til afstand, mens god håndhygiejne og rengøring fortsat er i fokus.
Det er rigtig positivt, at der nu er så få syge af Corona i Danmark, at store dele af samfundet, herunder 
skolerne, igen kan fungere nogenlunde normalt. For selv om I har lagt både stor energi og fantasi i 
fjernundervisningen, så er det heldigvis noget andet og bedre, at I nu igen kan være fysisk sammen med 
eleverne, selv om skolehverdagen stadig ikke er, som den var før d. 11. marts.
I har i dette forår leveret endnu et bevis for, at lærere er ekstremt omstillingsparate. En uforudsigelig 
virkelighed med konstant skiftende retningslinjer har I taget som en udfordring, og I har formået at finde 
de bedst mulige løsninger i den svære og omskiftelige situation. 
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Det har været med til at hjælpe både jer selv 
– og ikke mindst jeres elever – igennem disse 
svære måneder. Det er et vigtigt skridt på 
vejen, at I nu alle er tilbage i skolen, og hvis 
det ikke lige pludselig går den gale vej i 
forhold til antallet af syge på grund af den 
store genåbning af samfundet, vil skoleårets 
sidste uger fra d. 8. juni og frem til 
sommerferien måske ligefrem være skole, 
som vi kendte det før d. 11. marts.



Skolernes økonomi – der er brug for løsninger på både den korte og den lange bane
Så er den gal igen med folkeskolens økonomi i Holbæk Kommune. Og det er ordet ”igen”, der er det mest problematiske. For det er 
desværre blevet en årligt tilbagevendende begivenhed, at skolerne ikke har mulighed for at få deres budgetter til at hænge sammen. 
Selv om vores kommunalpolitikere gerne vil prioritere folkeskolen; det har de vist i forbindelse med de sidste to års budgetter, så batter 
det ikke rigtig noget. 

Det er der flere årsager til. Den mest oplagte er, at selv med en øget økonomisk tildeling, så ligger bevillingerne til at drive folkeskole for 
i Holbæk Kommune stadig milevidt fra de sjællandske kommuner vi sammenligner os med – på den negative måde. 
Landsgennemsnittet for udgifter til folkeskolen er ligeledes også kun noget vi kan drømme søde drømme om. Når vi i Holbæk Kommune 
så oven i købet oplever såvel stigende udgifter til specialundervisning som opererer med en tildelingsmodel til skolerne, som er
elevtalsbaseret, så går det yderligere galt. Vi har nemlig samlet set et faldende elevtal, og derfor forsvinder en god del af de tildelte 
penge, idet budgetterne korrigeres for elevtallets størrelse.

Lige nu er den såkaldte Budget Revision 2 i høring. Her fremgår det, at skolerne har et underskud på 11,9 millioner kroner. Der er 
foreslået handleplaner i størrelsesordenen 10 millioner kroner, som skal dække underskuddet. Her er specielt 6 af de millioner kroner, 
som man – hvis man må – vil bruge, problematiske. Det er nemlig Holbæk Kommunes andel af midler fra finansloven 2019, som skulle
sikre et løft til folkeskolen bl.a. i form af ansættelse af flere lærere. Det er en meget kreativ fortolkning, hvis penge, der er beregnet til et 
løft/ansættelse af flere lærere, bruges til at dække et underskud. Så er der i bedste fald tale om status quo, og på den måde vil Holbæk 
Kommune handle mod lovens intentioner. Administrationen v/skolechef Julie Becher har heldigvis i høringsmaterialet været meget 
ærlig omkring konsekvenserne. 

Hvis disse handleplaner føres ud i livet, vil det nemlig betyde

• at der ikke kommer de ekstra lærerkræfter,
som der var lagt op til i finansloven

• der ikke kommer de ekstra læremidler, som der var lagt op til i finansloven
• jeres kompetenceudvikling – igen – udskydes eller helt aflyses
• det it-udstyr til eleverne, som stod til udskiftning ikke bliver udskiftet
• ledige stillinger vil stå ledige i længere tid og/eller besættes med vikarer
• kommende 0. klasser med mere end 27 elever

vil opleve et lavere serviceniveau.



I sandhed ikke en buket af forslag, som lægger op til en styrkelse af folkeskolen i Holbæk Kommune. 
Dette fremgår selvfølgelig både af kredsens høringssvar og af den udtalelse, som vi har kunnet give via et 
MED-dialogmøde. Disse svar indgår i den videre politiske behandling af forslagene, og vi håber 
selvfølgelig på, at politikerne kan se og handler efter, at det ikke er holdbart.

Der er altså en alvorlig kortsigtet udfordring i form af dette underskud på 11,9 millioner kroner. Men 
endnu mere alvorligt er det, at Holbæk Kommune står i denne situation hvert år. Der er derfor behov 
for langsigtede løsninger. Vores bud er, at politikerne sætter sig sammen – også meget gerne med 
bl.a. os i Holbæk Lærerkreds – og finder ud af, hvad de egentlig vil med folkeskolen i Holbæk 
Kommune. Hvis de virkelig mener noget med en styrkelse – og det tror vi faktisk, at de gør – så 
kræver det en plan, som rækker ind i næste byrådsperiode. For som beskrevet i indledningen, så 
ligger Holbæk Kommunes bevillinger til skoleområdet alarmerende langt under det, som kræves for 
at kunne drive en skole, hvor fokus er på udvikling. En sådan plan skal yderligere kombineres med et 
kritisk blik på elevtalselementet i tildelingsmodellen.

Vi ser frem til, at vores lokalpolitikere meget snart får taget den nødvendige diskussion om, hvad de 
vil med folkeskolen i Holbæk Kommune og ikke mindst hvilke økonomiske konsekvenser, det vil føre 
med sig. Det haster, og vi stiller os meget gerne til rådighed med bidrag til denne diskussion.  

Lærerkalenderne for skoleåret 2020/21
Flere af TR’erne og en række 
pensionistmedlemmer har allerede været 
forbi kredsen og hente lærerkalendere til 
alle de af jer, som ønsker sådan en god 
gammel old school fysisk udgave. Trine og 
jeg sidder stadig klar til at dele ud til de 
TR’er og pensionistmedlemmer, som 
endnu ikke har været forbi.
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Forhandlinger om arbejdstid centralt og lokalt
Siden lockouten i 2013 og den efterfølgende Lov 409 har lærerne været den eneste lønmodtagergruppe 
hvis arbejdstidsregler er bestemt af en lov i stedet for en aftale. Derfor er de nuværende forhandlinger 
mellem DLF og KL om en central arbejdstidsaftale meget vigtige. Forhandlingerne har fundet sted siden 
marts og skulle oprindelig have været afsluttet d. 27. april, men også her kom Corona-krisen på tværs. 
Der er derfor nu en deadline på søndag d. 24. maj, og det bliver meget spændende, om det lykkes at finde 
frem til en aftale, som begge parter kan se sig selv i. Anders Bondo har via nogle medlemsbreve forklaret 
jer om de vanskeligheder, som DLF oplever i denne afgørende fase. Lad os sammen krydse fingre for, at det 
lykkes vores forhandlere at indgå en aftale, som giver værdi for os alle sammen.

På den lokale bane er forhandlingerne om en forlængelse af vores arbejdstidsaftale heldigvis gået bedre. 
Vi står nu med den tredje version af aftalen, og der har været enighed om, at vi overordnet set har en god 
aftale i Holbæk Kommune. Vi har dog igen fremført det væsentlige behov, som I har for at få øget 
gennemskueligheden i forhold til- og skabe et overblik over jeres arbejdsopgaver fra skoleårets start. Det 
har ført til, at den dialog, som I hver især skal have med en leder lige efter sommerferien, hvis I ønsker det 
kan tage udgangspunkt i en skabelon, som vi har udarbejdet på kredsen. Skabelonen er vedhæftet dette 
nyhedsbrev, så I kan se den, og jeres TR vil også uddybe den for jer på møder i Faglig Klub inden 
sommerferien. Sidste år kom der et afsnit om modtagelse af nyuddannede med i aftalen. Det er i år 
udvidet, så det handler om modtagelse af alle nyansatte. Der er også tale om et par andre småændringer, 
men hovedbudskabet er, at aftalen er god, og at I med den nye aftale får bedre mulighed for at få et 
overblik over det tidsmæssige omfang af jeres arbejdsopgaver.  I morgen kommer der også et fælles 
nyhedsbrev til jer på AULA fra skolechef Julie Becher og mig, hvor vi fortæller om aftalen.

Mange hilsner fra Hans Junker, formand
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen – og nu kan vi også gøre det fysisk igen” 


