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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 

Vær med til at sætte folkeskolen og lærernes forhold  
på dagsordenen i den kommunale valgkamp 
  
Vi husker alle: 
Forårets lockout 
Lovovergrebet 
Folkeskolereform gældende fra 1. august 2014  
  
NU skal vores lokale politikere til at træffe de vigtige beslutninger om, hvordan disse nye tiltag skal blive til 
skolehverdag i Holbæk Kommune. 
Det bliver en af det nye byråds første opgaver. 
  
Vi lærere i kreds 52 kan hjælpe politikerne på vej ved at vise, hvor VIGTIGE deres beslutninger er. 
Derfor opfordrer kredsstyrelsen kraftigt til, at vi for en times tid en enkelt formiddag genopliver det massive 
fremmøde, vi oplevede under forårets konflikt for at minde politikerne om, at disse ting VIRKELIG BETYDER 
MEGET for lærerne. 

  
Lørdag d. 16. november stiller alle partier op på Torvet i Holbæk i tidsrummet fra klokken 10-12 og vil her 
prøve at gå i dialog med de lørdagshandlende holbækkere. 
Vi laver i den forbindelse en flash mob på Torvet klokken 10.15. 
Vi mødes ved Kredskontoret på Østre Havnevej 3 klokken 9.45 til en kort instruktion, hvorefter vi går op 
til Torvet. 
Efter flash mobben kan interesserede blive og dele flyers ud til borgerne og gå i dialog med både dem og 
politikerne. Arrangementet er slut senest klokken 11.00. 
 
Tag en gul vest med og mød op – SAMMEN kan vi gøre en FORSKEL. 
Vi har stadig en del gule veste liggende på kredskontoret.  
  
Du skal lige give din TR en melding om, at du gerne vil deltage, så vi i kredsstyrelsen har et overblik over, 
hvordan vi bedst kan bruge det – store – antal lærere, som dukker op. Dette skal ske SENEST tirsdag d. 12. 
november.  
 
Vel mødt, venlig hilsen 
Kredsstyrelsen  
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