
Kære medlemmer  
 
Det er vigtigt, at I hjælper hinanden ude på skolerne.  
De problemer der opstår i begyndelsen af den nye måde at arbejde på, må ikke blive  
den enkelte lærers. Snak sammen, kontakt din TR og deltag i klubmøderne. 
  
Skolereformen 
Så tager vi endelig fat på indholdet. 
Engelsk i første klasse, motion og bevægelse, understøttende undervisning, valgfag og linjer i udskolingen. Der er mange 
elementer med mange gode pædagogiske muligheder. Det er vigtigt at starte roligt op på reformen. Reformonen skal ikke 
implementeres fuldt ud fra august 2014, men er en proces over flere år. Jeg mener, at vi skal have en positiv tilgang til det 
folketinget har bestemt vores skole skal indeholde. 
  
Lov 409/ arbejdstid 
Før skrev jeg om den positive tilgang til reformen. Lov 409 og Holbæks fælles grundlag for arbejdets tilrettelæggelse sætter 
rammerne for dette arbejde. Her skal vi være kritiske og med vores professionelle tilgang, være kritiske og fortælle om de ting 
der forhindrer et godt arbejde og arbejdsmiljøet. 
Kredsen har det første møde med forvaltningen den 26. august, hvor vi vil viderebringe de første erfaringer. 
  
Tilstedeværelse 
I har nu prøvet en uge 32 med meget tilstedeværelse og gjort de første erfaringer. Det er vigtigt at huske på, at alt vores arbejde 
foregår på skolen, så vi undgår det grænseløse arbejde. Når vi går hjem, har vi fri. Pas på jer selv og hinanden. 
  
Løn 
I forbindelse med den nye arbejdstid, sker der også ændringer på lønområdet. Holbæk-tillægget bliver på 10.617 kr. om året, og 
gives for at arbejde i team. 
Alle får 2800 kr. om året som kompensation for frafaldet af aldersreduktionen. Hvis man skal undervise mere vil det kunne ses 
på opgørelsen over undervisningstillægget. Når man er på arbejde efter klokken 17 og i weekenden er der tillæg. 
Din TR vil blive grundigt informeret om disse forhold den 19. august og vil blive bedt om at kigge på lønsedler. 
 
Opgaveoversigter                                                                                                                                                                                         
Vi vil i den kommende tid studere opgaveoversigter. Vi er spændte på at se hvor mange undervisningstimer I har og hvordan 
forberedelsestiden er fordelt. På TR-mødet den 19. august vil TR blive præsenteret for et regneark til at notere arbejdstiden i. 
Det er en god ide fra allerede nu fra starten af af at føre et regnskab over dit arbejde. 
  
De professionelle lærere  
Jeg er godt og grundig træt af i den offentlige debat at høre bemærkninger, som ”Tag nu ja-hatten på ”. ”Tør nu tårerne væk. 
”Kom nu ind i kampen.”  
Vi er der, går positivt til opgaven, men det må være tilladt som fagperson, at kritisere. 
Stop det vås og lyt til lærerne – de professionelle. 
  
Jens Rohrberg, kredsformand  

Nyhedsbrev 12.08.14 
Årgang 9 nr. 7 

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3 

Tlf. 59438103  
052@dlf.org 
www.052.dk 

 
 

Åbningstider:  
Man. ons, tors. 10-15 
Tirs.10-17 
Fre.10-13 
 

mailto:052@dlf.org
http://www.052.dk/

