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Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er
meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på.
Ekstraordinær kongres
Vi var til kongres onsdag den 22. maj, hvor vi skulle evaluere forløbet af konflikten og snakke fremtidige
strategier og økonomi. Anders Bondo startede med en stor ros til medlemmerne.
Det var en relativt fredelig kongres. Der var ros til foreningen for dens initiativer og kampagner og enighed
om, at vi ikke på noget tidspunkt skulle have lagt os ned. Der var kritik fra de små organisationer under DLF,
fx UU-vejlederne, der har følt sig overset under konflikten. Der var også kritik af skoleledernes rolle under
lockouten. Deres manglende støtte og usynlighed blev fremhævet af flere talere. Det er pt. foreningens
politik, at det skal være skoleledernes eget valg eventuelt at melde sig ud.
Fremtidig strategi og spørgsmål til fremtiden (fra skoleåret 2014/15)
Et andet punkt var DLFs fremtidige strategi. En debat der skal ske løbende hen imod kongressen til
september.
• Skal vi forsøge at få lokalaftaler?
• Skal vi gå MED-udvalgsvejen?
• Skal vi bruge arbejdsmiljølovgivningen via AMR?
• Hvilke andre muligheder er der?
TR skal på kursus den 30. maj og starte denne snak op.
Økonomi - kontingentnedsættelse
Til sidst var der spørgsmålet om økonomien. Kongressen vurderede, at særlig fond vil kunne klare
fremtidige konflikter. Det blev også besluttet at nedsætte både det centrale kontingent og det lokale
kontingent, så konfliktudgiften for alle vil blive 107 kroner om måneden i 4 år. En yderst rimelig løsning.
(Der er i dag udsendt mail til alle medlemmer fra DLF med yderligere orientering om
kontingentnedsættelsen.)
Resolutioner
Kongressen vedtog tre resolutioner. En om angrebet på det danske aftale system, en om ekspropriation af
overenskomstmidler og til sidst en støtteerklæring til de praktiserende læger.
Til slut fik Anders Bondo stor ros, gaver og stående klapsalver.
DLF er fortsat en stærk forening Vi står både i sammenhold, økonomisk og organisatorisk på benene, selv
om de kørte hen over os.

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

Ekstraordinær
generalforsamling
Tirsdag den 11. juni kl. 15.30
Kontingentnedsættelse!
Sted og andre praktiske
oplysninger følger.

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.
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- fortsat fra forrige side

Kommende aktiviteter/møder i Holbæk Lærerkreds
Tirsdag 28. maj
TR-møde kl. 13.15-15.15

- nyhedsbrev fortsat fra forrige side.

Folkeskolereformen
Der er for tiden meget snak om skolereformen. Bliver de enige inden
sommer? Hvornår skal den gælde fra? Det virker sikkert, at skoledagen bliver
længere, men hvad der skal foregå, eller hvad der sker med aktivitetstimerne
står usikkert hen. Kommunen har meddelt, at den holder nogle af de penge,
den tjente under konflikten tilbage, indtil man kan se hvad reformen kommer
til at koste kommunen.
Trivselsundersøgelsen i Holbæk Kommune
Alle har nu fået deres trivselsundersøgelse ud til den enkelte afdeling. Jeg
håber, man når at starte på arbejdet med at bruge den aktivt til gavn for
arbejdsmiljøet inden sommerferien. Et af de kommunale resultater var
nedslående. Man er som ansat ikke særlig stolt af at arbejde i Holbæk
Kommune og vil ikke anbefale den til andre. Her er en tillidskrise.

Torsdag 30. maj
DLF-Seminar for TR, AMR og Kredsstyrelsen om L215
(Lovindgrebet om ny arbejdstid fra 2014)
Torsdag 30. juni
KS-møde kl. 13.30-17.00
Tirsdag 11. juni
TR-møde TR-møde kl. 13.15-15.00
Tirsdag 11. juni
Ekstraordinær generalforsamling kl. 15.30 (for alle medlemmer)
Fredag 14. juni
TR-sommerafslutning

Næste skoleår
Tillidsrepræsentanterne har i disse dage travlt med de lokale forhandlinger,
og skolerne er ved at finde folk til de kurser som ”Fremtidens Folkeskole”
kaster af sig.
Ekstraordinær generalforsamling
Når man skal ændre kontingent til den lokale kreds, her en nedsættelse på
200 kroner, skal det ifølge vedtægterne godkendes på en generalforsamling.
Derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 11. juni
klokken 15.30. Der vil være to punkter, nemlig kontingent og eventuelt.
Vi er i gang med at finde et sted og melder det ud snarest.
Jens Rohrberg, formand, Holbæk Lærerkreds

Skolekalender 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.

Hvad sker der på din
afdeling/skole?
Skal I holde møde i faglig
klub, medlemsmøde eller
andet i den nærmeste
fremtid? I må gerne skrive
til os, så kan det komme
med på kalenderen i det
næste nyhedsbrev.
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Et par glimt fra den ekstraordinære kongres 22. maj 2013.
Anders Bondo Christensen fik overrakt en ABC-nål!
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