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Skriftlig årsberetning 2015 

Ved kredsformand Jens Rohrberg  

 

Folkeskolereformen 
I august startede den stort anlagte folkeskolereform. Mere undervisning, bevægelse, understøttende 
undervisning og lektie/læringscaféer. 
 
Hvordan er det så gået? Desværre har reformen været underfinansieret fra starten, og lærerne har skullet betale 
regningen. Billedet af reformen er broget. Eleverne er længere tid i skole, de har fået flere timer i dansk og 
regning, engelsk i 1. klasse m.m. Så vidt, så godt.  
 
Dertil en understøttende undervisning, hvor spændende og anderledes tiltag skulle lægge sig op af fagene, i et 
samarbejde med pædagogerne. Men da lærernes tid til forberedelse er voldsomt beskåret, lider området under 
manglende mulighed for, at lærerne kan levere den kvalitet de ønsker at stå for. 
 
Indsatsen for bevægelse, lektielæringscaféer og inddragelse af de omgivende samfund virker usammenhængende 
og mangelfuld. Der er simpelthen ikke tid og penge til at gøre det ordentligt. 
 
 

Arbejdstid 
Vi brugte hele skoleåret 2013/2014 på at forberede os på de vilkår som lockouten og Lov 409 gav os. Ligeledes 
stod det klart fra kommunalbestyrelsens side, at vi ikke fik en aftale. 
 
Der var et stort ønske blandt medlemmerne om (fuld) tilstedeværelse. Drøftelserne endte med en fælles 
forståelse om 37 fix og 3 flextimer pr. uge i 42 uger. 
 
Som forudsagt af kredsen, er det nu tydeligt, at der er alt for lidt tid til forberedelse. Det er meget svært at mødes 
med samarbejdspartnere, og der er alt for meget undervisning og andre opgaver. 
Vi er i gang med en drøftelse i et forsøg på at ændre disse vilkår. 
 
 

Medlemsdemokrati 
Kredsstyrelsen har et stort ønske om at være i kontakt med medlemmerne. Derfor har vi i 2014 lagt stor vægt på, 
at være til stede på klubmøder, lave nyhedsbreve jævnligt, afholde kur og medlemsmøde, medlemskursus og 
medlemsundersøgelse, besøg af medlemsgrupper på kredsen samt selvfølgelig den vigtige generalforsamling. 
 
  

Kredsstruktur 
I forbindelse med Lov 409 har det været nødvendigt at lave om. Nu er alle kredsmedlemmer frikøbt til at møde 
ind på kredsen en hel mandag. Vi er gået fra stående udvalg til pæd/fag/arb.miljø/pens. til, at have en ansvarlig 
for hvert område. 
Vi har et ønske om at styrke det strategiske arbejde. Vi har fortsat en fuldtidsansat sagsbehandler for at give 
medlemmerne den bedste hjælp, men det er nu mulig at bestille tid sen eftermiddag og tidlig aften. 
Kredssamarbejdet Sjælland på Tværs har fået til opgave at lave netværk for de mindre arbejdsgrupper og det er vi 
netop gået i gang med. 
 

 



TR-vilkår 
Lov 409 og drøftelserne med kommunen har presset TR arbejdet voldsomt. Vi har nu afdelings TR og skole TR. 
Men den tid de får til arbejdet, som er op til ¼ af sidste år, og de vilkår de har for møder og kurser, er ikke gode. 
Der skal lyde en stor tak for, at I bider jer fast og kæmper for medlemmerne. 
 
 

Budgettet 
Kommunen går et underskud på 150 millioner i møde i 2015. Derfor har man valgt at spare på folkeskolen i 
Holbæk – cirka 25 millioner. Det skal ske ved at nedlægge skoler samt ved, i indskolingen, at nedsætte antallet af 
timer hvor der er pædagoger til stede fra 15 timer pr. uge til 6 timer pr. uge. 
 
Jeg er bange for at disse besparelser kommer til at betyde en elevflugt fra folkeskole til privat skole, manglende 
midler til skolereformen og ringere vilkår for inklusionen i indskolingen. 
 
 

Inklusion 
Undervisningsministeriet lagde denne opgave ud til kommunerne. Hvordan går det i Holbæk?  
Vi får historier ind om inklusion der lykkes, og de kurser der er, så som LP, ICDP, SL skulle understøtte opgaven. 
 
De fleste midler til specialundervisning er nu lagt ud til skolerne, så det er lederne der har ansvaret. I samarbejde 
med forvaltningen har kredsen lavet en Inklusionsguide, som vi håber skolerne taget til sig.  
 
Men desværre får vi også historier, hvor inklusionsopgavens størrelse vælter lærerne derude. Historier om dårlige 
vilkår for arbejdet og lærere der mangler hjælp og støtte.  
Desværre ser det ud til, at de midler der var til eleverne i specialområdet, langt fra når ud til normalområdet. 
 
Kredsen er i gang med en medlemsundersøgelse. 
 
 

Medlemsundersøgelsen ”Lærerliv” 
I december måned gennemførte kredsen en undersøgelse omkring lærernes arbejdsmiljø. Resultatet af den viste 
tydeligt, at tiden til forberedelse er blevet mindre. Det er også blevet svært for langt de fleste at mødes med 
kolleger og samarbejdspartnere. Dette pres har ført til et øget fravær og et ringere arbejdsmiljø. 
Læs også nyhedsbrevet fra januar 2015. Kredsen er i gang med at udbrede resultaterne til politikere, skoleledere 
og forvaltningen. 
 
 

Lærerarbejdspladser 
Skolerne brugte foråret 2014 til at indrette sig på den nye tilstedeværelse. Der var cirka 11 millioner (sparet 
lærerløn pga. lockouten). 
Man inddrog AMR og TR i arbejdet. Langt hen af vejen stod arbejdspladserne klar til august 2014. Hvordan har det 
så fungeret? Meldingen har overvejende været positiv. 

 
 
APV og Holbæk kommune 
Vi er blevet opfordret af DLF til at starte APV på skolerne. Kredsen fandt, at de ændrede vilkår for lærerne var så 
store, at de påkaldte sig en ny APV.  
Desværre havde kommunen ikke den samme opfattelse og ønskede at vente. Underligt at man ikke ønsker et 
billede af de påvirkninger, de nye ting har på personalet. 
 
 
 



Kommunen og Hovedudvalget (HU) 
Der er 5 store punkter: 

 Ny struktur (en stærk medspiller) 

 Personalepolitik (værdibaseret) 

 Fravær (stigende) 

 Budgettet (underskud) (Holbæk i fællesskab) 

 Kerneopgaven 

Generelt kan man sige at medarbejdersiden har fokus på følgende: 

 Er der reelle forbedringer i den nye struktur? 

 Hvilken betydning får de kommende besparelser på personale og arbejdsmiljø? 

 Omgås man personalepolitikken og kerneopgaven med respekt, medinddragelse og tillid? 

 At man betragter arbejdet med fravær som et arbejde med trivsel, tillid. 
 
 

TRIO-møder 
Kommunen anser TRIO’en som et vigtigt forum omkring arbejdsmiljø. Det er de lokale TR, AMR og daglige ledere. 
De inviteres til cafémøder og seminarer. De uddannes og har et akademi. 
Udfordringen ligger i, at nogle steder er vilkårene for samarbejde for ringe. Man mødes ikke, har svært ved at 
komme ud sammen og mangler den fornødne tid. Andre steder fungerer det fint med stor betydning for 
arbejdspladsen. 
 
 

SPT – Sjælland På Tværs 
Kredsen indgår i et netværk bestående af Greve, Roskilde osv. kaldet SPT. Der er fællesmøder, 2 årlige 
konferencer, formandsmøder og udvalg (Pæd., Kursus, Pension, Arbejdsmiljø m.m.) 
 
 

En stor tak 
Tak til Kredsstyrelsen for et stort engagement, gode diskussioner og et stort arbejde. 
Tak til TR for at stå derude og møde og hjælpe medlemmerne. 
Tak til personalet i kredshuset for at gøre huset til et dejligt og imødekommende sted. 
Tak til sagsbehandleren for at yde en førsteklasses rådgivning til medlemmerne. 
 
Vi ser frem til de nye drøftelser med kommunen, for at forbedre vilkårene for medlemmerne.  
Og vi ser frem til at møde medlemmerne ved rigtig mange arrangementer i det næste år. 
 
Vi ses på Generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generalforsamling 2015 

Ordinær generalforsamling i Holbæk Lærerkreds 
Fredag den 21. marts 2014 kl. 16.00 på Isefjordskolen, afd. Holbæk 

 
Endelig dagsorden  

1. Vedtagelse af forretningsorden 
2. Valg af 
 a) dirigent 
 b) referent 
 c) stemmetællere 
 
3. Formandens beretning 
4. Vedtægtsændringer 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskaber 
 a) kredskassen 
 b) kredsfonden 
 c) særlig fond 
 
7. Budget og fastsættelse af kontingent 
8. Eventuelt 

 
Kl. 15.45 vil der være kaffe og kage.  
Kl. 16.30 vil generalforsamlingen blive suspenderet og medlem af DLF’s hovedstyrelse og 
forretningsudvalg Per Sand Pedersen vil give en aktuel orientering. 
Kl. 18 bliver der en spisepause, hvor vi serverer et let måltid.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til forretningsorden  

 
Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen fredag d. 21. marts 2014 i Holbæk 
Lærerkreds: 
 
1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent. 
 
2. Generalforsamlingen afvikles efter den udsendte dagsorden. 
 
3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes og, at god parlamentarisk orden opretholdes. 
Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 
 
4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstillere når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort 
svarreplik. 
 
5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstillere vil dog altid 
være undtaget fra denne bestemmelse. 
 
6. Generalforsamlingen kan beslutte at lukke talerækken, hvorefter kun de indtegnede talere 
samt formanden og forslagsstillere kan få ordet. 
 
7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten efter, at de er fremsat fra 
talerstolen. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til 
afstemning. 
 
8. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal, jvf. vedtægterne §§ 15 og 16. Skriftlig 
afstemning afholdes, såfremt ét medlem begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig 
afstemning. 
 
9. Formanden kan forlange debatten afbrudt for at afholde et kort kredsstyrelsesmøde.  
 

 
 
 

Kredsstyrelsen 2014-2016  

 
 
Jens Rohrberg 
Kredsformand 
 

 
Jesper Nielsen 
Næstformand 
Sofielundskolen, Østre 

 
Betina Elmdam 
Kasserer 
Katrinedalskolen, 
Svinninge  
 

 
Elin Mortensen 
Engskovskolen, 
Undløse 
 

 
Annette Volfing 
Højager 
Isefjordskolen, Holbæk 
 

Trine Bollhorn 
Sofielundskolen, 
Bjergmarken 

Tommy Christiansen  
Isefjordskolen, Holbæk 

Hans Junker 
Skolen ved Tuse Næs, 
Tuse 

Hanne Kilt 
Suppleant  
Elverdamsskolen, 
Ugerløse 

Mette Kærgaard 
Jensen 
Suppleant 
Tornvedskolen, Jyderup 
  

 


