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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 

Tre til to 
Det er en travl og hektisk tid på skolerne. Konflikten har presset tre måneder sammen til to. Med 
fagfordeling, forældresamtaler, lejrskoler, planlægning af næste skoleår og meget mere er der rigeligt 
at se til. Især prøveafviklingen har givet hektiske dage. Pas godt på hinanden. 
 
Ekstra generalforsamling  
Vi havde en ekstraordinær generalforsamling den 11.juni, hvor der kun havde et punkt på 
dagsordenen: Fastsættelse af det lokale kontingent. Det blev enstemmigt vedtaget at nedsætte det 
med 200 kroner pr. 1/8 -2013 gældende for 4 år. Her efter bliver det almindeligt på samme niveau 
som nu. Sammensat med nedsættelsen af det centrale kontingent er vi nu nede på en ekstra udgift på 
107 kroner, som følge af konflikten. Og der er stadig penge i den særlige konfliktfond. Godt gået DLF. 
 
Elevplaner i ny form 
For tiden rumsterer der på de skolernes personaleintra et tilbud om nogle nye elevplaner til indskoling 
og mellemtrin. Det hedder ”Vokal”. Kredsen er i kontakt med forvaltningen for at få viden om indhold, 
omfang, forsøgs-udviklings eller pilotprojekt. Vi regner med at orientere TR i starten af næste uge så 
de kender resultatet af kontakten. 
 
Skolereform 
Her torsdag den 13. juni klokken 16 ser det ud til vi får en ny skolereform der sættes i værk fra august 
2014. Den indeholder mere undervisning, 45 minutters bevægelse hver dag og timer til 
understøttende aktiviteter for undervisningen. Vi vender tilbage og uddyber den i et senere 
nyhedsbrev. Det afgørende her er, hvem der skal betale. Vil staten finansiere den, skal kommunerne 
selv finde pengene eller bliver det – som forudsagt efter konflikt og efterfølgende lovovergreb – 
lærerne der skal betale. Jeg frygter det sidste og den derved efterfølgende discountskole med bl.a. 
mindre tid til forberedelse. 
 
Velkommen 
Vi har på kredsen fået en ny medarbejder. Det er Jeanette som er i praktik som sekretær og derfor ofte 
den person i først vil møde, når I kontakter kredsen. Velkommen. 
 
 
Jens Rohrberg, formand, Holbæk Lærerkreds      

Det sker allerede nu 
”Skoledagen kan for eksempel starte 
med matematik. Klassen lærer om 
vinkler, grader og procenter. 
Matematikken er flyttet fra 
klasselokalet til skolens værksted.” Helle 
Trorning-Schmidt. 

 
På billedet ses en 5. klasse der i dag forsøgte 
sig med at måle vinker - i regnvejr.  
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- fortsat fra forrige side 

Kommende aktiviteter/møder i Holbæk Lærerkreds 
 
 
Fredag 14. juni 
TR-sommerafslutning 
 
Torsdag 20. juni 
KS-møde kl. 12.30-16.00 
 
 
 

 

Sommernyhedsbrev 
udkommer  sidst i juni.  

Her kan du bl.a. læse om 
hvordan du kan komme i 
kontakt med kontoret i 

ferien, hvis du skulle få akut 
brug for vejledning i ferien.  

Nyhedsbrevet 
 

Vi sender nyhedsbrevet ud 
til alle medlemmer direkte 

til din mailboks.  
 

Husk at opdatere ‘Min 
side’ hvis du får ny 

mailadresse.  

Følg os facebook / Holbæk Lærerkreds 
 

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds

