
Skole-TR-møde – Holbæk Lærerkreds 
 

Tirsdag den 09.09.14 kl. 14.00-16.00 
 

 

Til stede: 

 

 

 

 

 

Ole Kock – BSC2 , Kim Borenhoff – CSU,  Thomas Hornstrup – Tølløse,  

Tanja Robrahn – Jernløse,  Elin Mortensen – Undløse,  Annette Volfing Højager – 

Isefjordskolen, Kim – Kundby, Betina Elmdam– Svinninge, Kirsten Nielsen – Vipperød,  

Hans Junker – Tuse, Allan Nielsen – Bjergmarken, Jesper Nielsen – Østre,  

Per F – UngH olbæk,Mads Nielsen, Kildebjerg 

 

Pkt. 0:  Indledende betragtninger:  

  - Mødestruktur på disse møder: Jens lægger op til, at der i større grad bliver 

   gruppedrøftelser på møderne i stedet for "one way 

kommunikation". 

  - Manglende lærerdeltagelse i café-møder om budget: Jens problematiserede 

   dette. Svaret fra TR er: 1) Folk har ikke tiden til det (i TR-

akkorden). 2) Det    fravælges pga frygt for tidsspilde (jvf. café-

modellen på TRIO-seminaret).  

  Jens' bud er, at dette TRIO-arbejde er utrolig vigtigt, så derfor vil han påpege 

   overfor kommunaldirektøren, at det kræver tid. 

  - Definitionstvivl: Hvad er det egentlig "store-TR" skal lave for sine ekstra 

   timer? Svar: Fx deltagelse i MED, kontakten med skolelederen 

og deltagelse i    disse "store-TR-møder" og kontakten med "lille-

TR". 

  - Omkring høringssvar til budget: Der skal afholdes MED-møde omkring dette 

   inden fristens udløb d. 19. september. Budgettet er først kommet 

endeligt ud d. 9.   september, og skolelederne har pligt til at sende dette til 

medlemmerne i MED.   

Pkt. 1 Kongressen 
 De delegerede giver et referat 

- OK 15: Lønstigninger er primært fokusområde. Ingen krav om arbejdstidsaftale, da Lov 409 

kun har fungeret i en måned nu. 

- Spørgsmålet om læreruddannelsens længde: De lærerstuderende ønsker en 4-årig uddannelse 

a la nu, mens DLF ønsker en 5-årig uddannelse på kandidatniveau for at højne anseelsen og 

lønnen. DLFs forslag overtrumfede de lærerstuderendes. 

- Spørgsmålet om skolelederne som en del af DLF: Bondo taler for, at de bliver i DLF, mens 

Claus Hjortdal (ny formand for skolelederne) godt kunne forestille sig en opsplitning. 

Men spørgsmålet er udskudt til næste års kongres. 

- Gennemgående en lidt mat/resigneret stemning. 



- Positivt at organisationsgraden stadig er så høj, men alligevel mangler der penge i DLF-

kassen, da der er færre lærere. Dette medfører naturligt nok færre kontingentkroner. 
 

Pkt. 2 Skolestrukturen. 
 Kredsens strategi på områder, herunder budgetttet 

- Dagsordenen pludselig sat i pressen efter skolebestyrelsesformanden på Sofielundskolen 

advokerede for en sammenlægning af Østre og Bjergmarken. 

Dette medførte hurtig reaktion, så på et byrådsmøde få dage efter blev der lagt op til, at 

afdeling Østre og afdeling Hagested ikke eksisterer efter 1.8. 2015. 

- Der er også tanker om en "campus" for de ældste elever (fra hvor mange skoler??) på enten 

Seminariet eller Isefjordsskolen. 

- Kredsstyrelsen har henvendt sig til politikerne med ønsket om at blive inddraget i en ordentlig 

proces frem mod en bæredygtig fremtidig skolestruktur. Der vil også komme et læserbrev med 

samme budskab i Nordvestnyt onsdag d. 10.9. 

- Problematikken omkring det uhensigtsmæssige i at placere en "campus" på seminariet med 

tanke på samværet med de brugergrupper, der er der lige nu. 
 

Pkt. 3 Drøftelserne med kommunen 
 Næste drøftelse er den 16. september 

- Jens orienterede om de punkter, som kredsstyrelsen har med til drøftelserne. 

- TR'erne kom med "historier fra det virkelige liv", hvor der opleves problemer i det daglige 

arbejde: 

Eksempler på dette: Lederønske (et enkelt sted) omkring øget fleksibilitet ud over den faste 

tilstedeværelsestid. Kan man "skylde" undervisning, hvis man er af sted på fx et kursus? 

Problemer med at mødes - det er blevet sværere end det var tidligere. Kun få har haft samtaler 

med lederne omkring deres opgaveoversigt. 

 

- Fx på TR-kurset kan der bruges tid på at kigge på, hvordan en evt. lokalaftale kan skrues 

sammen for at imødegå noget af det ovenstående. 
 

Pkt. 4 Optælling af arbejdstid-skemaet fra foreningen 
 - Opfordring til at hver enkelt TR finder minimum 3 kolleger, som udfylder det tilsendte skema, 

så der kan skaffes dokumentation for hvad tiden bruges til - og at den i mange tilfælde ikke 

rækker. 

 

Afklaring af uklarheder: Undervisning giver sig selv. Forberedelse (individuel og fælles) giver 

rimeligvis sig selv. Resten er andre opgaver (fx tilsyn, pauser.....) 
 

Pkt. 5 Nyt fra MED 
 Hvad sker der på skolerne i MED-udvalget 

- Punktet tages op på næste møde, da mange endnu ikke har afholdt MED-møde. 
 

Pkt. 6 EVT 
  

 



       

               Referent: Hans 

 

 


