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Jeg er på en rundtur til klubmøder på alle afdelinger for
at få et billede af hverdagen her 3-4 måneder efter indførelsen af Folkeskolereformen og Lov 409.
Der er 3 temaer, der går igen:

1. Stigende sygefravær
Lærerne fortæller, at sygefraværet er stigende. Jeg har sammenlignet tallene fra september 2013 med
september 2014, og langt de fleste steder er der et stigende sygefravær. Nogle matrikler oplever voldsomme
stigninger.
Virkeligheden byder på, at man fx pludselig skal læse vikartimer, undervise 2-3 klasser sammen eller at
pædagoger og støttelærere tages ud af timerne. Den usikkerhed, der opstår, når man ikke ved, hvad man
møder op til, påvirker arbejdsmiljøet.
2. Manglende tid til forberedelse
Tiden til forberedelse er utilstrækkelig, og den er ofte fragmenteret, hvilket medfører en risiko for uforberedt
eller mangelfuldt forberedt undervisning.
3. Mængden af opgaver svarer ikke til den afsatte tid
Undervisning, USU, læringscafé, forberedelse, teamsamarbejde, vokal, kurser, UPV, inklusion, fagudvalg,
afdelingsmøder, tuf, tilsyn, intra og meget mere. Ja, opgaverne står i kø, og der opleves en stor ubalance
mellem ressourcer og opgaver.
Arbejdsmiljøet er hårdt presset. Nogle vil sige op, nogle bliver syge, nogle mister glæden og nogle mister
gejsten. Jeg mener, at de der har et ansvar for vores folkeskole (Undervisningsministeriet og Holbæk
Kommune) bør lytte og handle. Det er altså folkeskolen fremtid, der er på spil.
Jeg mener fortsat, at reformen grundlæggende er god.
Det er Lov 409 og de rammer, der er til at udføre den, der ikke passer sammen.
Opgaveoversigter
På nogle afdelinger mangler man at få den endelige og korrekte opgaveoversigt.
Det er ikke i orden 3 ½ måneder inde i skoleåret!
Læs mere på næste side.

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

Følg med i overenskomstforhandlingerne
Lov 409 løber indtil udgangen
af marts 2015. Inden den
udløber sætter parterne sig
til forhandlingsbordet for at
aftale en ny overenskomst
for en ny periode.
Læs om OK 15 på
dlf.org > politik >
forhandlingsforhold >
OK 15.

Grønspættebogen
DLF har udviklet et produkt, de kalder ”Grønspættebogen”.
Den indeholder lovteksten fra Lov 409, foreningens kommentarer
og tolkning og endelig kredsens kommentarer.
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I Holbæk Lærerkreds’ tilfælde er det den fælles forståelse vi har fået gennem drøftelserne med forvaltningen og
skolelederne. Vi har jo ingen aftale.
Et direkte link til grønspættebogen finder du i mailen til dette nyhedsbrev. Ellers kan du på foreningens hjemmeside
finde ”Arbejdstidskortet” og under vores område få Grønspættebogen frem.
Løntjek
I forbindelse med den landsdækkende kampagne med løntjek har TR’erne tjekket lønsedler på skolerne. Derudover var
der den 3. og 4. november åbent hus på kredsen, så medlemmerne kunne få tjekket deres lønseddel hos sagsbehandler
Lone Klerke.
Begge initiativer er blevet vel modtaget, og derfor vil der senere atter blive muligt at komme på kredsen og få Lone
Klerke til at se på lønsedler. Mere om dette i næste nyhedsbrev.
Ny organisation i Holbæk
Der lægges op til en koncernledelse af kommunen. Det så først ud til, at folkeskolen ville få 2 chefer. Heldigvis har
mange høringssvar, som gjorde opmærksom på det uhensigtsmæssige i denne konstruktion, bevirket, at det nu ser ud
til, vi kun får én.
Kommunen tager snart stilling til afdeling Østre’s og afdeling Hagested’s fremtid. Der nedsættes en omstillingsgruppe,
der skal komme med nye forslag til, hvordan folkeskolen fremover kan organiseres i Holbæk Kommune, bl.a. idéer til
udskolingen, hvor campustanken nyder stor politisk bevågenhed.
Byrådet har vedtaget at skære ned på antallet af pædagogtimer i indskolingen. Det svarer gennemsnitligt til, at man går
fra 14 til 9 timer om ugen. Jeg har overfor kommunen fremført, at det får konsekvenser for undervisningen og
inklusionen.
Venlig hilsen
Jens Rohrberg, kredsformand

Husk sammenholdet og åbenheden
Ingen må stå alene
Se KALENDEREN på næste side.

Telefonsvarer
Får du fat i vores svarer så
læg et telefonnummer.
Vi ringer tilbage
hurtigst muligt.

Adgang til "Holbækken" er
mulig for alle ansatte i
kommunen.
Du kan komme ind på
denne måde:
https://intra.holb.dk.
Du skal bruge dit
medarbejdernummer (fra
lønsedlen) og dit CPRnummer uden bindestreg,
og vupti, er du inde på
Holbækken. 

Følg med i overenskomstforhandlingerne
Lov 409 løber indtil
udgangen af marts 2015.
Inden den udløber sætter
parterne sig til forhandlingsbordet for at aftale
en ny overenskomst for
en ny periode.
Læs om OK 15 på
dlf.org > politik >
forhandlingsforhold >
OK 15.

Medlemsmøde

Nytårskur

Medlemskursus

Generalforsamling

8. januar 2015 kl. 17-19

13. januar 2015

6.-7. marts 2015

20. marts 2015

Kredsstyrelsen vil gerne i
direkte dialog med
medlemmerne.
Der afholdes derfor
medlemsmøde
torsdag den 8. januar 2015
klokken 17:00-19:00 i
kredshuset.
Lad os få en debat om
forholdene, og hvad vi kan
gøre fremadrettet.
Tilmelding til 052@dlf.org
eller på 59 43 81 03 senest
den 5. januar 2015.

Vi starter igen det nye år
med den traditionelle
Nytårskur. Det bliver
tirsdag den 13. januar
2015 klokken 16:0017.00.
Mød op til et glas bobler,
et stykke kransekage og
en snak. Arrangementet
afholdes på
kredskontoret.
Tilmelding ikke nødvendig
–bare mød op.

Vi afholder selvfølgelig
igen vores meget søgte
medlemskursus på
Røsnæs. Næste gang
bliver det fredag den 6.
marts – lørdag den 7.
marts 2015.
Der kommer mere
information herom.
Tilmelding kan først ske
når programmet ér
udsendt.

Den næste
generalforsamling bliver
afholdt på Isefjordskolen,
afdeling Holbæk fremdag
den 20. marts 2015 kl.
16:00.
Det er ikke en
valggeneralforsamling,
men der er vil være plads
til en debat om arbejdstid
og skolereform.
Vi har planer om at
indbyde en
gæstetaler/oplægsholder.
Arrangementet er
selvfølgelig med mad.
Tilmelding skal først ske
når dagsorden mm er
udsendt.

