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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 

Kommunalvalg 2013 
 

Mød politikerne 
 

Jyderup v. Brugsen, lørdag den 2.11 kl. 10 
Tølløse v. Brugsen, lørdag den 9.11 kl. 10 

Holbæk, Ahlgade v. Torvet, lørdag den 16.11 kl. 10 
Til den 16.11 planlægger vi at lufte de gule veste  

og lave en Flash Mob. Du vil høre nærmere.  
 

Holbæk i Kuben, seminariet, tirsdag den 12.11. kl. 16-18 
De faglige organisationer inviterer i fællesskab til vælgermøde  

for alle medarbejdere i Holbæk Kommune.  

 
Holbæk, Elværket, søndag den 17.11 kl. 14.  

Den afsluttende debat med politikerne. 

Kære medlemmer  
 
Så er der snart kommunevalg og det er vigtigt at folkeskolen bliver et topemne her. Folkeskolen er en af 
de store poster i budgettet og blandt den vigtigste service for borgerne, og så er det vores arbejdsplads. 
Jeg opfordrer til, når muligheden byder sig, at spørge kandidaterne om hvordan de ser folkeskolen i 
Holbæk. Spørg ind til inklusion, til skolereform, om at lave aftaler og om arbejdsvilkår. 
 
Vi er i gang med at rundsende et digitalt spørgeskema, og når og hvis de lokale kandidater svarer, skal vi 
nok videregive deres svar til jer. De kommer også på folkeskolen.dk i løbet af november. 

- fortsættes næste side 
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Kommende aktiviteter/møder 
i Holbæk Lærerkreds 
 
Tirsdag 5. november  
TR-møde kl. 13.15-14.45 
 
Torsdag 5. november 
KS-møde kl. 15.15-16.45 
 
Tirsdag 12. november 
Kursus for TR/AMR 
 
Tirsdag 19. november  
TR-møde kl. 13.15-14.45 
 
Torsdag 21. november  
KS-møde kl. 12.30-16.00 
 
Mandag 28. november  
12-12-møde: TR, AMR, skolelederne 
 
Tirsdag 3. december 
Kursus for TR/AMR  
 
Torsdag 5. december  
KS-møde kl. 12.30-16.00 

Du vil her i nyhedsbrevet kunne se de steder, datoer og tidspunkter, hvor vi har set, der er en mulighed for at 
møde politikerne. Jeg vil gerne gøre ekstra reklame for det møde, der er i Holbæk i Kuben, seminariet den 12/11 
klokken 16 til 18. Det er specielt for medarbejdere i Holbæk Kommune, da alle de faglige organisationer har 
været med til at planlægge mødet. Alle de politiske partier der opstiller vil være repræsenteret.  
  
Lov 409 og reformen 
Vi har netop afholdt tre medlemsmøder om emnet. I alt med besøg af 50 lærere og børnehaveklasseledere. Det 
var færre, end jeg havde regnet med. Ud over en gennemgang af lov og reform var der tid til debat. Topemnet 
var tilrettelæggelse af skoledagen. Der var et stort ønske om meget tilstedeværelse og gode lærerarbejds-
pladser. Et andet emne var timerne til understøttende undervisning, hvad de kan bruges til, og at det er vigtigt, 
at det er lærere der varetager disse timer. Jeg hører fra tillidsrepræsentanterne, at der er mange klubmøder på 
tapetet i den kommende tid. Jeg deltager meget gerne. 
I slutningen af november/starten af december skal afholdes et landsdækkende klubmøde. Til dette møde vil 
foreningen sende materialer til jeres tillidsrepræsentant hvor der bl.a. vil være videoindslag.  
I november/december skal TR og AMR på kursus så de bliver helt skarpe på arbejdet i bl.a. MED-udvalget med 
reform og Lov 409.  
Holbæk Lærerkreds er i gang med en række møder med forvaltningen og skolelederne. Vi stiller til hvert møde 
med Jesper Nielsen – næstformand, Lone Klerke – sagsbehandler og undertegnede – formand. Der er intet 
konkret fra møderne endnu, men vi forstætter.  
Med 11 millioner på kontoen (fra konflikten), er arbejdet med at oprette lærerarbejdspladser i fuld gang. 
Kontakt din AMR hvis du vil høre nærmere. Det skal drøftes i MED-udvalgene.  
  
Inklusion  
Kredsen deltager for tiden i et arbejde med at skrive en inklusionsguide, der henvender sig til 
lærere/børnehaveklasseledere på de kommunale skoler.  
  
Børnehaveklasselederne og sprogscreening 
Forvaltningen er blevet orienteret om de store frustrationer, der har været omkring arbejdet med de nye 
sprogscreeninger. De har svaret, at man ikke vil tilkøbe hjælp fra Rambøll (50.000 kr.) til det praktiske. Det ville 
ellers fjerne en stor del af frustrationerne. Der er udsendt et brev til de daglige ledere, det anmoder dem om at 
kontakte deres børnehaveklasseleder for at høre, hvordan man eventuelt kan hjælpe. Hvis der er behov, vil 
forvaltningen gerne afholde en workshop om emnet. 
  
Jens Rohrberg, Formand 
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