
Kære medlemmer 
 
I dette nyhedsbrev har vi samlet en bred vifte af sidste nyt og 
praktiske oplysninger.  
 
Lærerens dag  
I dag har medlemmerne fra kredsstyrelsen været ude på alle 
afdelinger med en hilsen fra kredsstyrelsen.  
Vi har stor respekt for det arbejde I udfører derude. Et 
arbejde, der er voldsomt udfordret med en arbejdstid (lov 
409) der overhovedet ikke passer sammen med reformen og 
arbejdet som vidensmedarbejder. 
 
Lærerens dag drejer sig i år om situationen for lærere i Sierra 
Leone. Læs mere på www.laerensdag.dk.  
Vi dog synes også, at det er værd at bruge anledningen til at 
se på lærernes situation i Danmark.  
 
 

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3 

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

 

Åbningstider:  
Mandag 11-17 
Tirsdag 10-17 
Onsdag 10-15 
Torsdag 10-15 
Fredag 10-12 

Æbler til lærerne på Lærerens dag   
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Ledig pga. lockout 
Er du medlem af a-
kassen kan du melde dig 
ledig de to sidste dage af 
dette ferieårs feriedage 
og modtage dagpenge.  
Husk at udfylde dine 
personlige oplysninger 
på www.dlfa.dk. 
Spørg din TR eller 
kontakt a-kassen hvis du 
har spørgsmål.  

www.dlfa.dk > DIN SITUATION  

Ny organisation i Holbæk 
Holbæk Kommune påtænker at ændre hele deres organisation. For skolevæsenet 
kommer det til at betyde, at det skal ledes af to chefer. En for indskoling/mellemtrin og 
en for udskolingen.  
Denne kunstige opdeling, der går helt imod regeringens tanker om en enhedsskole, kan 
vi ikke støtte. Der skal afgives høringssvar inden den 24. oktober.  
Se mere på ”Holbækken”, her finder du bl.a. oplægget: ”En stærk medspiller – forslag til 
ny organisation, september 2012”.  
 
 
 
Adgang til "Holbækken" er mulig for alle 
ansatte i kommunen.  
Du kan komme ind på denne måde:  
Gå ind på www.intranet.holb.dk og log in 
UDEN nem-ID. 
 
Du skal bruge dit medarbejdernummer (fra 
lønsedlen) og dit CPR-nummer uden 
bindestreg, og vupti, er du inde på 
Holbækken.   
 

www.intranet.holb.dk – indtast dit 
medarbejdernummer og cpr.  

 

Telefonsvarer 
Får du fat i vores svarer så læg 
gerne et telefonnummer. Vi 
ringer tilbage hurtigst muligt.  
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Inklusion 
I samarbejde med kommunen har kredsen lavet en inklusionsguide.  
Den er nu færdig og er klar til brug. Tanken bag den er, at hvis alle  
(forældre, ledere, kommune, lærere, skolebestyrelser mm) støtter op om  
inklusionen er der en god chance for, at den lykkes. Vi håber, at skolerne tager fat i guiden og bruger den.  
Du finder guiden på start.skolen.nu > links > Inklusionsguide – Holbæk Kommune.  
 
APV 
Når en arbejdssituation ændrer sig, skal der laves en ny APV( arbejdspladsvurdering). Det må man sige, lærernes har 
med nye arbejdspladser, reform og Lov 409. Der skal laves både en fysisk og en psykisk APV . Håber I tager godt imod 
jeres AMR og støtter op om at få APV’en udfyldt, så vi kan få et billede af dit arbejdsmiljø. 
  
Løn 
Lærerne skal selvfølgelig have den rigtige løn. Derfor har vi givet TR et lille lønseddelskursus. Du kan henvende dig, hvis 
du har spørgsmål ( fx uv-tillæg, arbejde på flere matrikler, funktioner, diplom) til din lønseddel. DLF er med i en 
landsdækkende kampagne i uge 44. ”Får du den rigtige løn?”. 
  
Lejrskoler 
DLF har haft et møde med KL om aflønning af lejrskoler. KL har blankt afvist at give lærerne fri i de 10 timer, de ikke får 
løn for samt at give løn for de 24 timer vi faktisk er på arbejde (aflønnes i henhold til Lov 409 med 14 timer).  
DLF har valgt at gå hele vejen juridisk, men systemet er langsomt og måske tager det et år før sagen er afgjort.  
Det er derfor vigtigt at notere de datoer man er afsted på lejrskoler, til en afgørelse ligger på plads. Gem datoer mm og 
hold også din TR orienteret om afviklingen af lejrskolen.  
  
Opgaveoversigter 
For tiden er langt de fleste opgaveoversigter mangelfulde. Det er utrygt, at de ikke på dette tidspunkt af året er i orden. 
Næsten ingen lærere i Holbæk har haft den i Lov 409 lovede samtale med skolelederen med begrundelser for 
fordelingen af arbejdsopgaver – undervisning/forberedelse mm.  
Vi hører om mange skemaændringer og ændringer i arbejdet, der med kort varsel sættes i værk. Vi er i gang med en 
gennemlæsning af opgaveoversigter og ser eksempler på, hvordan den oplevede retfærdighed må have svære vilkår.  
 
Prøveperioden 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Hans Junker fra kredsstyrelsen og Bo Pedersen fra skolelederne, der skal 
se på forholdene vedrørende prøveafviklingen. TR bliver løbende orienteret, lige som vi vil skrive her, når der er nyt.  
 
Venlig hilsen 
Jens Rohrberg, Kredsformand  
 
  
  
  
 

Inklusionsguide – Holbæk Kommune 
start.skolen.nu > Links > Inklusionsguide  

 
 
Husk, husk, husk 

…  
 

Ingen må stå alene. 
 

Sammenholdet er utroligt 
vigtigt derude. 

 
 
 

Rigtig god efterårsferie til 
alle. I har virkelig fortjent 
den – ekstra meget i år.  

 
Hilsen Kredsstyrelsen  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
  
 


