
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Holbæk 
Lærerkreds 

Østre Havnevej 3 
Tlf. 59438103  

052@dlf.org 
www.052.dk 

 

 

Åbningstider:  
Man. ons, tors. 10-15 
Tirs.10-17 
Fre.10-13 

Kære medlemmer  
 
Beskæftigelsessituationen 
Det ser godt ud for så vidt, at der er job til alle og derudover søges der i øjeblikket efter  
19 lærere og 3 børnehaveklasseledere til ansættelse i Holbæk Kommune til skoleåret 2014/15.  
Der vil være forflyttelser mellem afdelinger og skoler. 
  
Skoleårets planlægning 2014/15 
Så er det lige før fagfordelingen går i gang på de enkelte skoler. 
Vi har medsendt et bilag, der handler om ”opmærksomhedspunkter til dialog mellem leder og lærer/bh-leder”.  
Det er ikke et officielt papir fra DLF, men er ment som en støtte til at få spurgt ind til, hvordan arbejdet skal foregå i næste 
skoleår. 
 
Husk, at ingen må stå alene. Hold møder i Faglig Klub, hvis det er nødvendigt.  
Støt dig til din AMR og TR. Vær åben over for kolleger. 
  
Forberedelse af næste skoleår 
Et spørgsmål vi har fået her på kredsen, drejer sig om, hvorvidt man kan blive pålagt at forberede sig til skoleåret 2014/15 inden 
1. august, fx gennem tilstedeværelse i uge 27.  
Indtil 1.august 2014 arbejder vi under OK08. Her er forberedelsen lagt i kasse 2. Den administreres af læreren/bh-lederen som 
det professionelle råderum, og det er således læreren, der afgør, hvornår og hvad der skal forberedes. 
 
I uge 27 2014 (første uge i elevernes sommerferie) arbejder vi stadig efter OK08. Hvis skolen ikke har lagt møder/aktiviteter ind i 
uge 27 (209 arbejdsdage), er det op til læreren/BH-lederen, hvad der skal ske i uge 27 i år. 
 
I uge 32 2014 (sidste uge i elevernes sommerferie) er det lov 409, der gælder, og alle skal derfor forvente en arbejdsuge med 40 
timers tilstedeværelse på skolen. 
  
Lidt af hvert  
DLF har eksisteret i 140 år. I den anledning er der fremstillet en pin til alle medlemmer. TR formidler denne. 
 
Lærerkalenderen for 2014/2015 er kommet til kredsen .TR formidler denne. 
 
DLF har fremstillet en plakat med professionsidealerne. Hold øje med den ude på lærerværelserne. 
Folkeskolen fylder 200 år her i 2014. 
 
D. 28/4 var årsdagen for afslutningen af lockouten. 
     
Jens Rohrberg, formand      - husk at læse næste side 
 
 

Nyhedsbrev 01.05.14 
Årgang 9 nr. 4 

OPGAVEOVERSIGT 
 
Brug oversigten 
med opmærksom-
hedspunkter, når 
du skal gennemgå 
din opgaveoversigt 
for næste skoleår.   
 
Se vedlagte bilag til 
dette nyhedsbrev.  
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Den nye kredsstyrelse – efter konstitueringen: 
Kredsstyrelsen har konstitueret sig på følgende måde efter valget på generalforsamlingen. 

Formand: Jens Rohrberg 
Næstformand Jesper Nielsen                  
Kasserer: Betina Elmdam 

 
Kredsstyrelsen har valgt at nedlægge de hidtil fungerende udvalg.  
I stedet vil hovedområderne nu blive behandlet af hele kredsstyrelsen,  
og hvert område vil have en tovholder.  
 
Tovholdere: 

Det fagpolitiske: Jesper Nielsen 
Pædagogik: Trine Bollhorn 
Arbejdsmiljø: Elin Mortensen 
Pensionister :  Elin Mortensen 
Kurser: Bettina Elmdam 
 

Kongresdelegerede: Jens Rohrberg, Hans Junker og Jesper Nielsen 
 
Det er vedtaget at frikøbe kredsstyrelsen om mandagen til næste skoleår. 
 

Nyhedsbrev 01.05.14 
- fortsat  

DLF sætter fokus på Professionsidealet  

Lærerkalenderen er kommet.  
Pensionister er velkomne til at komme forbi 

kredskontoret for at hente en kalender.  

Opmærksomhedspunkter 
Vedlagt nyhedsbrevet 
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