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Medlemsundersøgelse
I december lavede kredsstyrelsen en undersøgelse af lærerlivet
under lov 409 og skolereformen.
Den viste tydeligt, at forberedelsestiden er presset, og at det presser arbejdsmiljøet (85% føler sig dårligere forberedt
nu i forhold til sidste år).
Undersøgelsen viste også, at det er blevet meget sværere at mødes med de samarbejdspartnere, vi har i folkeskolen
(63% mødes sjældnere med deres samarbejdspartnere).
At presset på lærerne medfører fravær er også tydeligt (15% har været sygemeldt på grund af arbejdsmiljøet, 34% har
været tæt på).
Det er en alvorlig og bekymrende udvikling, som bør påkalde sig arbejdsgivernes interesse.
Kredsstyrelsen er i gang med at bruge undersøgelsen aktivt over for skoleledere, skolechefen og politikere.
Tak til de mange medlemmer, der gav sig tid til at besvare undersøgelsen.
Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

OK 15
OK 15 er i gang. Der er udvekslet krav og Ziegler og Bondo mødes.
Kravene fra os går på løn og arbejdstid. Den 6.ferieuge er også i spil.
Modparten går efter færre aftaler, at undervisningstillægget skal væk
og en forenkling af TR- og MED-systemet, kort sagt medindflydelsen.
Den første melding fra forhandlingerne er, at der er en åbning, selvom
den ikke er stor. Bondo har været ude og rasle lidt med sablen.

Læs mere på næste side.

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

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

Telefonsvarer
Får du fat i vores telefonsvarer,
må du meget gerne lægge et
telefonnummer.
Vi ringer tilbage hurtigst muligt.

Når jeg sammenligner med skoleåret
13/14, så føler jeg mig...

Vi har penge nok til en konflikt!
Det bliver spændende at følge. OK 15 skal være klar den 27/2.
Inklusion
Medens skolereformen og lov 409 har taget fokus, er debatten om
inklusion røget lidt i baggrunden. Dilemmaerne og problemerne er
bestemt ikke blevet mindre.
Kredsstyrelsen har en undersøgelse ude på folkeskolerne, som opfølgning
på den vi lavede i maj ’14.
Vi håber på, og har brug for, en stor svarprocent. Du får den af din TR.

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3
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Bedre forberedt
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Dårligere forberedt
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Medlemsdemokrati
Der har været og vil komme en del møder og arrangementer her i foråret for
kredsens medlemmer.
Medlemsmøde for alle medlemmer:
Torsdag den 8/1 var der medlemsmøde på kredskontoret.
Kredsstyrelsen fremlagde medlemsundersøgelsen og fik den nuanceret med
fortællinger fra skolerne.
Et andet punkt på mødet var arbejdstiden. Der mangler gode
opgaveoversigter og en tilpas og sammenhængende forberedelsestid.
Mængden af møder og andre opgaver er for stor og bør mindskes. Der er
også et ønske om større fleksibilitet.
Kredsstyrelsen berettede om sine tiltag på området for at gøre skoleåret
2015-2016 bedre. Der er bl.a. flere grupper i gang med drøftelser, herunder
prøveperioden, kerneopgaven og innovation.

Medlemsmøde
for lærere i udskolingen
29. januar 16.30-18.00
Mødet er primært for lærere der
arbejder på
7.-9.- klassetrin.
Debat om bl.a.
• Prøveperiode
• Projektopgave
• Forberedelsestid
• Rettearbejdet
Tag din kollega med og mød op.
Vel mødt.

Nytårskur
Tirsdag den 13 /1 var der nytårskur med champagne og kransekage.
Her var emnerne OK 15 med kravene om løn og forbedret forberedelsestid
og arbejdet med den nye struktur for skolerne i Holbæk, herunder
nedlæggelser, ændringer i distrikter og Campus/udskoling.
Kommende møder for medlemmerne
Udskoling
Det næste møde for medlemmer bliver torsdag den 29/1 klokken 16.30.
Her har vi inviteret udskolingslærerne. Vi vil gerne høre om jeres forhold og
særligt have fokus på prøveperioden og projektopgaven .
Vi håber, at rigtig mange af jer vil komme til de fremtidige medlemsmøder.
AMR
Vi inviterer skolernes arbejdsmiljørepræsentanter den 7/4. Her vil vi
debattere arbejdsmiljøet, såvel det fysiske som det psykiske. Mange af vores
AMR'er skal på konference i Kuben den 4/2. Emnerne er her trivsel, ledelse
og ytringsfrihed.

Jens Rohrberg, Kredsformand

Generalforsamling
20. marts 2015
Isefjordskolen, afdeling Holbæk
fredag den 20. marts 2015 kl.
16:00.

Gæstetaler: Per Sand,
hovedstyrelsesmedlem, DLF
Formandens beretning, debat mm.
Dagsorden udsendes tre uger
inden generalforsamlingen.
Arrangementet er selvfølgelig med
mad.

Tilmelding skal først ske når
dagsorden mm er udsendt.

Medlemskursus
6.-7. marts 2015
Vi afholder selvfølgelig igen vores
meget søgte medlemskursus på
Røsnæs. Næste gang bliver det
fredag den 6. marts – lørdag den 7.
marts 2015.
Program udsendes i uge 8.
Tilmelding: Først når programmet
er udsendt. Vi sender mail med
programmet direkte til alle
medlemmer mandag efter
vinterferien.

HUSK
Ingen må stå alene derude!
Jens Rohrberg, Kredsformand

