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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat 

 Afbud fra BE 

Pkt. 2 Orientering, meddelelser mm 

  Formanden 
o Lærernes efter- og videreuddannelse: kompetence-materiale fra DLF. 

Hvordan kan vi bringe det og de tilførte midler fra staten i spil lokalt? 

 Arbejdsmiljø – der arbejdes på en konference i februar 

 Hans Engell kommer på årets medlemskursus og taler lidt om ytringsfrihed 

Pkt. 3 TR-kurset 
Hvordan gik det? 

  Overordnet gik det fint. Forslag til forbedringer og kommentarer 
o God stemning 
o At vi er mere grundige i planlægningen af kurset fx på et KS møde inden 
o At vi får sat alle TR mere i spil på kurset ved fx at lave lidt mindre plenum 

og lidt mere gruppearbejde – at vi har nogle små ”CL-ting” i baghånden 
når vi har brug for at alle bliver aktiveret 

o Henrik Lund var rigtig god og havde faktisk for lidt tid til det han havde 
o Mandag aften var lidt lang, men godt at Bjørn kom 

Pkt. 4 Lærerens dag 
Hvordan gik det? 

  Vi var ude med æbler alle steder 

 Nogle steder var det stort set umuligt at finde lærerne 

 I Udby var der gjort noget ud af dagen fra ledelsens side 

 Andre steder fik vi en sludder med enkelte 

 Et enkelt sted var det næsten et møde i faglig klub (!) 

 I Jyderup havde eleverne bagt kage til lærerne, holdt tale og alt muligt 

 Formanden fik snakket med en del ledere og set arbejdspladser 

 En del steder havde man travlt med emneuger mm 

 Et sted eller tre var ledelsen ikke at finde 

 Elin tømte opvasker og satte kaffe over 

 Generelt en god oplevelse at vi kommer rundt 

Pkt. 5 Organisationsændringer i Holbæk Kommune 

  Hvordan pokker kan vi gøre noget, når vi har en oplevelse af, at det hele er 
besluttet på forhånd, clearet af inden det kommer ud og høringer mv kun er til 
for syns skyld? 

 Vi oplever det som et skriv uden hold i virkeligheden og langt hen ad vejen et 
skønmaleri fyldt med overpositive ord 

 Vi går åbenbart fra at være en kommune til en koncern (!) 

 Vi er dybt, dybt bekymrede 

 At man inviterer ledere og TR/AMR til en times gennemgang af en så omfattende 
organisationsændring er rystende – det hele opleves som en ren efterretningssag 



 Den her er rigtig vigtig at lægge mærke til: ”Koncerndirektionen består af tre 
personer. Den administrerende direktør har det endelige ansvar overfor den 
politiske ledelse. To koncerndirektører har hver deres særlige fokusområder, som 
vil skifte over tid. Koncerndirektionen træffer alle væsentlige beslutninger i 
fællesskab” 

 At vi nu skal forholde os til to chefer på vores område (og ingen direktør), samt at 
man åbenbart rent administrativt deler enhedsskolen i to skoler er også 
problematisk 

 Oplægget består kun af ord, men reelt intet indhold udover en centralisering af 
beslutningerne til ganske få chefer 

 Hvad er det den nuværende struktur ikke kan, som den nye vil kunne? 
 
Vi bliver nødt til at stikke hovederne sammen d. 20/10 kl. 12:30 til 14:30 – også for at 
kunne give TR nogle argumenter med hjem og lave et grundigt høringssvar fra os. Har vi 
nogen der kan kvalificere os ved at se på direktionens forslag? 

Pkt. 6 Arbejdsmiljø/APV 

 Foreningen har lavet et skema til brug i Survey-axt – JEN orienterer, vi skal have lavet en 
plan (Jens). Undersøgelsesværktøjet er anonymt – det betyder dog også, at vi ikke kan 
lave unikke adgange (uden et større stykke arbejde) og der derfor er en lille risiko for 
misbrug 
 

 Hvad kan det bruges til? 

 Vil det blive brugt? 

 Vil vi selv bruge det til at lave vores egen undersøgelse på lærerområdet – en 
AMU? 

 Vi tilbyder det til afdelingerne til eget brug (via AMR) 

Pkt. 7 Generalforsamling 2015 
dato, sted, praktisk mm 

  Fredag d. 20/3 kl. 16:00 

 Mulighed for sted: Isefjord – dukker der andre muligheder op som kunne være 
bedre så meld tilbage snarest muligt 

Pkt. 8 Arrangementer, hjemmeside mm 

  Faglig klubmøder på skolerne og KS-deltagelse? Formanden sørger for at få 
skrabet datoer ind og formidlet videre 

 Nyhedsbrev under udarbejdelse 

Pkt. 9 Evt. 

  Der drøftedes næsten ikke noget 

 
 


