
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev 1.9.13 
Årgang 8 nr. 8 

Velkommen tilbage efter en velfortjent sommerferie. 
  
Skolestarten 
Aldrig har der i uge 32 været så mange møder og oplæg. Så det var en travl uge. Hele august har 
været travl med mange nye projekter. Det giver forhåbentlig en mindre arbejdsmængde senere. 
  
Fremtidens Folkeskole 
Det er også året, hvor de 18 millioner fra Fremtidens Folkeskole i Holbæk bliver sat i spil til 
faglighed, IT-uddannelse og tiltag omkring inklusion. På IT-fronten er der også planlagt 
investering i forbindelser og udstyr. 
  
Store forandringer 
Skolevæsenet, lærerne og kredsen skal bruge dette skoleår til at forberede sig på 3 store 
forandringer. 
1) Specialområdet bliver udlagt til skolerne 1/8 2014. 
2) Skolereformen får virkning fra 1/8 2014. 
3) Der er ingen aftaler 1/8 2014 på grund af lov”overgrebet” (lov409). 
  
Kredsen er i fuld gang med arbejdet, og vi holder også fast i UPV og har fået nyt at se til med 
Vokal (elevplan) og OS+(læsning). 
  
Nye tillidsrepræsentanter 
Vi har fået rigtig mange nye TR i kredsen (Hjortholmskolen, Isefjordskolen, Knabstrup, Svinninge, 
Kildebjerg, Jyderup, Tuse og Ung Holbæk). Stort velkommen til dem. På Jernløse og Kundby er 
de to TR vendt tilbage efter barsel. 
  
12-12-møde 
Den 3.-4. september skal forvaltningen, skoleledere, daglig ledere, TR, AMR og kredsen være 
sammen og snakke om MED, Inklusion, Fremtidens Folkeskole i Holbæk og skolereformen. Det 
bliver spændende.     

- fortsættes næste side 

  
 

Medlemsmøde 
om kongres 2013  

 
Læs mere på 
www.052.dk 

 

 
 

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 

Nyhedsbrevet 
 

Vi sender nyhedsbrevet ud til 
alle medlemmer direkte til 

din mailboks.  
 

Husk at opdatere ‘Min side’ 
hvis du får ny mailadresse 
eller skifter arbejdsplads.  

http://www.052.dk/
mailto:052@dlf.org
http://www.052.dk/
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- fortsat fra forrige side 

 
Kommende aktiviteter/møder 
 i Holbæk Lærerkreds 
 
 
Tirsdag 3.-onsdag 4. september 
12-12-møde for TR, AMR, skolernes 
ledelse og forvaltning 
 
Torsdag 5. september 
KS-møde kl. 12.30-16.00 
 
Torsdag 5. september  
Medlemsmøde på kredskontoret for alle 
medlemmer kl. 16. 
 
10. – 12. september 
DLF kongres  i København. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nu skal fanen  
”luftes” igen.  

 
 
 
Torsdag 19. september 
KS holder heldagsmøde  
 
Tirsdag 24. september 
TR-møde kl. 13.15-15.15 

  
DLFs kongres 
Den 10. til 12. september er der kongres i DLF, hvor man vil finde ud af, hvordan vi 
kommer videre efter konflikt, lov”overgreb” og skolereform. 
  
Din rolle som medlem 
Vi vil sent på efteråret afholde medlemsmøder på skolerne. Du vil få en invitation senere. 
I sådan et år er det vigtigt at du som medlem er aktiv bl.a. ved at komme til 
medlemsmøder og  når TR indkalder til klubmøder. Det sidste er ekstremt vigtigt. Støt 
jeres TR. 
  
Arbejdsmiljø 
Under læsning af magasinet ”Arbejdsmiljø” faldt jeg over følgende. Der er sket en samlet 
femdobling af påbud i skolerne. Indeklima fra 31 til 99. Støj fra 14 til 70. Psykisk 
arbejdsmiljø fra 6 til 47. Det kalder på eftertanke. 
Arbejdstilsynet skriver også, at de vil have fokus på de kommende kontorarbejdspladser, 
som lærerne formodes at få som led i fremtidens heldagsskole. 
Et andet sted i magasinet står der, at sygefraværet hos dem, der har en dårlig ledelse, 
næsten er 3 gange så højt som fraværet hos dem, der er glade for deres chef. 
Vi har henvendt os til kommunen med en kritik af tiltag omkring inklusion. Vi synes, der er 
for mange pæne ord og for lidt handling. De har indkaldt til møde. 
  
Ny sekretær på kredsen 
Efter endt praktik forventer vi at ansætte Jeanette Schrøder som sekretær på 
kredskontoret. Velkommen. 
  
  
Jens Rohrberg, Kredsformand i Holbæk Lærerkreds 
 


