
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev 2.5.13 
Årgang 8 nr. 4 Holbæk Lærerkreds 

Østre Havnevej 3 
Tlf. 59438103 | 052@dlf.org 

www.052.dk 
 

Åbningstider:  
Mandag, onsdag, torsdag 10-15 

Tirsdag 10-17 
Fredag 10-14 

Tusind tak, kære medlemmer, for jeres store engagement og indsats under denne historiske og 
meget vanskelige konflikt. 
Vi er kommet igennem fire utrolig vanskelige uger med sammenhold og styrke i behold. 
  
Jeg var til formandsmøde i mandags og fik beretningen om, hvordan der bag Mette Frederiksen sad 
de to topforhandlere der havde været modpart under forhandlingerne og konflikten. 
  
• Vi fik ingen ønsker igennem. 
• Vi fik årsnorm, vi ønskede månedsnorm. 
• Vi fik værnsregler med så mange forbehold at de intet værner. 
• Vi fik stjålet flere hundrede millioner fra aldersreduktionen og tidligere overenskomster. Dlf vil forsøge at 

forfølge det juridisk i ILO (International Labour Organization) 
• Derudover total ledelsesret, tab af forhandlingsret og mere. 
• Et overgreb, ikke et indgreb 
• Fuldstændigt u afbalanceret. 
• Bondo giver udtryk for, at det er embedsmænd der styrer og politikerne har skyklapper på. 
• Internationalt er der stor bekymring og interesse. Når dette kan ske i Danmark, kan det ske overalt. 
• Formanden for lærerne på verdensplan har sendt et brev til Helle Thorning om sin store bekymring. 
• DLF er klar med den næste opgave, at få heldagsskolen væk som en obligatorisk del af skolereformen. 
• Forhandlingerne genoptages i dag. 
  

Vi havde TR i huset tirsdag og fik deres beretning fra 1. skoledag efter lockouten. De fortalte om en 
dag som var vanskelig og følelsesladet. Lederne var flere steder ikke var helt skarpe i modtagelsen. 
Der var overalt stort fremmøde til det klubmøde, hvor kollegerne kunne mødes for første gang og 
snakke sammen, inden døre. 
  
Vi er i dialog med forvaltningen om de arrangementer og arbejde der afholdes her efter konflikten 
(tid og overtid). 
Vi afventer her den dom i arbejdsretten som DLF har rejst. Sagen er berammet til den 6. og 8. maj. 
  
Jeg glæder mig til fredag og til at se rigtig mange til festen. 
   
Jens Rohrberg, formand, Holbæk Lærerkreds    

Nyhedsbrevet 
 

Vi fortsætter med at sende 
nyhedsbrevet ud direkte til 

medlemmerne.  
Men ikke hver dag  

 

Husk at opdatere ‘Min side’ 
hvis du får ny mailadresse.  

mailto:052@dlf.org
http://www.052.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev 2.5.13 
Kalender  Fest for Holbæk Lærerkreds  

 
 

Fredag den 3. maj 
Rigtig mange har tilmeldt sig og vi glæder os til at se jer alle 
sammen.  
 
Tid/sted: Knabstrup Hallen fredag d. 3. maj fra 20.00-01.00 
  
Underholdning: The Worthy Beats spiller op til dans kl. 20.30 
  
Drikkevarer/mad: Der vil blive lavet et "klippekort" gældende til 3 
gratis genstande (øl/vand) og en haps-dog. I får det udleveret ved 
ankomsten 
  
Transport: Du skal selv sørge for at komme til Knabstrup. Har du 
tilmeldt dig til hjemtransport, er der afgang klokken 01.00 
  
  
Mange hilsner fra 
udvalget v/ 
Elin og Hans 
 

Kommende aktiviteter/møder for TR og kredsstyrelsen. 
 
Tirsdag 7. maj  
TR-møde kl. 13.15-15.15 
 
Torsdag 16. maj  
KS-møde kl. 12.30-14.30 
 
Onsdag 22. maj 
Ekstraordinær kongres 
 
Onsdag 22. maj  
Forårsudflugt for pensionister 
 
Torsdag 23. maj  
KS-møde kl. 12.30-16.00 
 
Tirsdag 28. maj  
TR-møde kl. 13.15-15.15 
 
Tirsdag 30. maj  
Fagligt udvalgsmøde (KS) 

Hvad sker der på din 
afdeling/skole? 

Skal I have faglig klub, 
medlemsmøde eller andet 
i den nærmeste fremtid? I 
må  gerne fortælle os det, 
så det kan komme med på 

kalenderen i det næste 
nyhedsbrev.  

Kalender 2013-14 
 
Ledige, pensionister, 
medlemmer uden TR kan 
kommer forbi kontoret og 
aftente kalender. 
Alle andre får udleveret 
næste års kalender af TR på 
skolen/afdelingen.  


