Kære medlemmer

Nyhedsbrev 17.12.13

Årgang 8 nr. 12
Arbejdstid – Lov 409
Hvordan går det med forhandlingerne?
Sker der snart noget?
Situationen er den, at vi næsten har ugentlige møder med forvaltningen og skolelederne. Der er mange vigtige emner på
dagsordenen:
• Hvordan skrues en model for tilstedeværelse sammen?
• Skal der laves puljer?
• Kan der laves varslingsregler?
• Hvordan med omlagt tjeneste?
• Hvordan skal TR og AMR’s vilkår være fremover?
• Hvordan skabes en sammenhængende arbejdsdag?
Dette er blot nogle af de emner, der drøftes.
Det er min vurdering, at vi er nået lidt mere end halvvejs. Ifølge kommunens procesplan er der deadline den 24. februar 2014.
Her er der en forventning om, at kredsen og forvaltningen fremlægger et eventuelt resultat for lederne samt arbejdsmiljø- og
tillidsrepræsentanterne.

Ekstraordinær generalforsamling
Kredsstyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at informere om forhandlingerne og for at
høre medlemmernes menig. Reserver derfor allerede nu onsdag den 22. januar 2014.
Der vil komme en officiel indkaldelse i begyndelsen af januar.
Vi kan dog finde på at rykke dagen, hvis der ikke er et resultalt parat til denne dato. Dette vil naturligvis blive meldt ud så
hurtigt som muligt.
Skolereform – Holbæk Danner Skole
Man har netop taget fat på det pædagogiske indhold i skolereformen og nedsat 8 arbejdsgrupper. De har flg. overskrifter:
”Motion og bevægelse”, ”Understøttende undervisning”, ”Evaluering af læringseffekten”, ”It og læring”, ”Den åbne skole”
”En ny skoledag (Helhedsskolen)”, ”De nye fritidstilbud” og ”Teamsamarbejdet om elevernes læring”.
Her deltager lærere, pædagoger og ledere fra alle skoler på kryds og tværs. Dette arbejde påbegyndes inden jul og skal være
færdigt i slutningen af januar.
Du kan læse mere her: https://sites.google.com/a/skolen.nu/holbaek-danner-skole/home.

Nytårskur
Vi har fået en ny tradition. I indbydes derfor igen til nytårskur på kredsen 9/1 2014 kl. 16.00. Se indbydelse på næste side.
Dette år har været et historisk og udfordrende år, og det er vigtigt, at vi passer på hinanden og sammenholdet fremover!
Kære Medlem, du ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Jens Rohrberg, Formand for Holbæk Lærerkreds
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Åbningstider:
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Tirs.10-17
Fre.10-14

Nytårskur 2014

Nytårskur hos Holbæk Lærerkreds
9. januar 2014 kl. 16.00
Kredsstyrelsen inviterer til årets nytårskur, hvor alle medlemmer får lejlighed til at drøfte
2014’s store udfordringer.
Arrangementet foregår torsdag den 9. januar kl. 16.00-17.30 på Holbæk Lærerkreds,
Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk.
Kredsstyrelsen vil i løbet af nytårskuren komme med korte oplæg om aktuelle emner.
Kom og deltag i debatten.
Tilmelding til TR eller på mail:
052@dlf.org, senest den 6.1.14.
Vi glæder os til se jer i det nye år.

Venlig hilsen
Kredsstyrelsen

Billardbord til salg
Kredsens billardbord sættes til salg.
Som medlem får du første chance for at købe kredsens legendariske billardbord. Send en mail (BILLARD)
til kredsens kasserer Betina Elmdam, hvis du er interesseret.
Vi skal have besked senest den 7. januar, og du vil høre fra os umiddelbart derefter.
Billardbord str. 145x260, 2 sæt kegler, et sæt billardkugler, 7 køer, køholder, kridttavle, pointtavle.
Mindstepris: 2500 kr.
Mail: belm@dlf.org. Skriv BILLARD i emnefeltet.

Kommende aktiviteter/møder
i Holbæk Lærerkreds
Torsdag 19. december
KS-møde kl. 11.00-12.00
Tirsdag 7. januar
KS-møde kl. 17.00-19.00
Torsdag 9. januar
Nytårskur kl. 16.00-17.30

Tirsdag 14. januar
TR-møde kl. 13.15-15.15
Tirsdag 28. januar
TR-møde kl. 13.15-15.15
Torsdag 30. januar
KS-møde kl. 12.30-16.00

