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Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3
Tlf. 59438103
052@dlf.org
www.052.dk

Kære medlemmer
Fantastisk formandsberetning
Danmarks Lærerforening har afholdt kongres. Det var en rigtig god oplevelse, med en fantastisk
formandsberetning af Anders Bondo.
Han talte om
• vreden og overgrebene i foråret
• Lov 409
• den store opgave med reformen
• at skabe ordentlige forhold for lærerne fra august 2014
Det var tydeligt, at Antorini og Erik Nielsen fra KL var nervøse under deres indlæg. Derefter gik vi i gang
med at drøfte og lave politik og strategi for fremtiden.
Danmarks Lærerforening har pengene, vi har medlemmerne (97 %), vi har sammenholdet og strukturen er
intakt. DLF består.
Tjek på DLF’s hjemmeside, hvis du vil vide mere om kongressen. Formandstalen kan anbefales.

Åbningstider:
Mandag, onsdag, torsdag 10-15
Tirsdag 10-17
Fredag 10-14

DLF får ny hjemmeside
Onsdag den 2. oktober
Tjek www.dlf.org og deltag
bl.a. i en konkurrence.

Skolereform og arbejdstid
Der arbejdes på mange planer med arbejdstid og skolereform.
Vi er gået i gang med et samarbejde med lederne og forvaltningen om skolereformen og Lov 409 om
arbejdstid. Alle TR’ere og AMR’ere har været samlet til en god konference. På skolerne vil I også blive
orienteret, om hvad der skete på konferencen. Snart starter der møder mellem kreds og forvaltning.
Kredsstyrelsen afholder kursus for alle tillidsrepræsentanter her i starten af oktober. Her er der også fokus
på fremtiden og i løbet af november, vil alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter blive
uddannet i Lov 409 om arbejdstid.
I kredsstyrelsen mødes vi ofte til strategimøder. Vi vil gerne høre medlemmernes mening, så derfor
inviterer vi til medlemsmøder. Det er den 9.10, 23.10 eller 24.10, se tid og sted på næste side. Du er meget
velkommen, så mød endelig op, vi har brug for din mening.
- fortsættes næste side

Medlemsmøder
om skolereform og Lov 409
- mød op og deltag i debatten.
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MEDLEMSMØDER

Aktuelle sager i Holbæk
Vi har også vores opmærksomhed rettet mod andre
områder:
• Der er kommet nyt fokus på fravær.
• Der er gang i arbejdet med trivsel og
trivselsrapporterne mange steder.
Kredsen er indover på fire afdelinger.
• Sprogscreening i børnehaveklasserne. Et
projekt, der er kommet dårligt fra start,
og giver børnehaveklasselederne et
presset arbejdsklima. De har været til
møde inde på kredskontoret, og vi har
aftalt et møde med forvaltningen.
• Omkring inklusion, skal der laves en
praksisguide her i oktober, med kredsen
kraftigt indover.
Vi ses til medlemsmøderne og støt op om din TR til
klubmøder.

Jens Rohrberg, Kredsformand i Holbæk Lærerkreds

- fortsættes næste side

om
SKOLEREFORM OG
ARBEJDSTID

Onsdag 2. – fredag 4. oktober
Kursus for TR på Røsnæs
Tirsdag 8. oktober
TR-møde kl. 13.15-15.15
Onsdag 9. oktober
Medlemsmøde kl. 15.30
Uge 42
Efterårsferie – Kontoret er lukket

Onsdag 9. oktober
Kl. 15.30 i Kuben, Holbæk
Onsdag 23. oktober
Kl. 18 på Gislinge skole
Torsdag 24. oktober
Kl. 19 i Kuben, Holbæk

Onsdag 23. oktober
Medlemsmøde kl. 18
Torsdag 24. oktober
KS-møde kl. 12.30-16.00
Torsdag 24. oktober
Medlemsmøde kl. 19
Tirsdag 5. november
TR-møde kl. 13.15-15.15

Torsdag 7. november
KS-møde kl. 12.30-16.00

Er du interesseret i at komme med på et weekendkursus om
inklusion, så læs nedenstående mail. Den kom til
kredskontoret i dag, den 1.10.13.
Tilmelding og afholdelse af udgifter sker for egen regning.
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Sendt: 01-10-13
Emne: Oktoberkursus '13 - 'Inklusion i folkeskolen?‘
Kære kredse i Danmarks Lærerforening
Den 25.-26. oktober ’13 inviterer Lærerstuderendes Landskreds til kursusweekend om inklusion. Kurset, som bærer titlen ’Inklusion i folkeskolen?’,
bliver udbudt til alle vores medlemmer, og derudover har vi reserveret nogle få pladser til færdiguddannede lærere, som vi håber, I vil være med til at
videreformidle.
Gennem workshops, oplæg og debat får deltagerne på kursusweekenden mulighed for at blive klogere på inklusion samt en masse værktøjer til
arbejdet som lærer i folkeskolen.
I løbet af weekenden vil formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen og undervisningsminister, Christine Antorini debattere
inklusionsopgaven. Og deltagerne vil få faglige input fra eksperter, som har inklusion inde på livet i deres daglige arbejde.
Sted
Kursusweekenden finder sted på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS i Søborg.
Pris
1500 kr., inklusive forplejning.
Transport
Transporten til kursusstedet sker for egen regning.
Overnatning
Der er mulighed for overnatning på kursusstedet, hvis deltagerne selv medbringer liggeunderlag og sovepose. Evt. overnatning på hotel sker for egen
regning.
Tilmelding
Foregår via sitet www.oktoberkursus.dk.
Tilmeldingsfrist
14. oktober ’13
Læs mere
På www.oktoberkursus.dk eller på facebook.com/lærerstuderende.

--Michael Hyldgaard Løgtholt
Sekretariatsleder
Mail: michael@llnet.dk
Tlf.: 61 55 78 69

