
 
Kære medlemmer  
 
Først og fremmest ønskes I en god jul og godt nytår  
samt en velfortjent ferie. 
 
   
Sagsbehandling og personlig rådgivning 
Vi har jo i kredsen en utrolig dygtig sagsbehandler, Lone Klerke som kan rådgive medlemmerne mht. mange ting; 
Barsel, løn, pension, arbejdsskader, sygefravær, stress og meget mere. En god service til medlemmerne. 
Vi har ændret åbningstiderne så vi mandag og tirsdag har længe åbent. 
 
  
Medlemsundersøgelse 
I sidste uge blev tillidsrepræsentanterne bedt om at dele et lille spørgeskema ud på skolerne. Vi får i disse dage 
resultaterne ind fra denne medlemsundersøgelse.   
Det ser ud til, at der bliver en høj svarprocent. Det er vigtigt, når vi går ud med resultaterne til forvaltningen og 
offentligheden. Tak skal I have! 
Undersøgelsen vil blive fremlagt på medlemsmødet den 8. januar 2015. (se bilag). 
 
  
Holbæk Kommune  
Prøveperioden 
Vi har, netop nu mange drøftelser med skolelederne om at få en fælles forståelse af afviklingen af prøveperioden. Vi 
håber, der kommer et resultat i januar.  
Vi har erfaret, at der også er en del spørgsmål omkring afviklingen af projektopgaven. 
  
Arbejdstid 
Der er nedsat en arbejdsgruppe kaldet ”Innovationsgruppen”, som skal komme med alle de idéer de kan, til hvorledes 
man – på alle måder – kan skabe bedre rammer. Gruppen består af Jesper Nielsen (næstformand i kredsen), Mads 
Hermansen (TR), Bo Pedersen (skoleleder) samt en afdelingsleder og en konsulent fra forvaltningen.  
  
Ny organisation 
Vi er startet på en ny organisation af Holbæk Kommune. Folkeskolerne har samme chef, Marianne Stentebjerg, mens 
UU og CSU får Julie Becher som chef. Et nyt samarbejde for os, som vi ser frem til. 
Når omstillingsgruppen for Trivsel og Læring har arbejdet frem til juni 2015, vil der komme forslag, der sandsynligvis 
indeholder en ny struktur, måske nye former for ledelse og formentlig tanker om Campus. Det bliver spændende at se 
forslaget. Vi er blevet lovet indflydelse hele vejen. 

                                                                                  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 

Nyhedsbrev 16.12.14 
Årgang 9 nr. 11 

Telefonsvarer 
Får du fat i vores telefonsvarer, 

må du meget gerne lægge et 
telefonnummer.  

Vi ringer tilbage  hurtigst muligt.  



DLF 
OK15 
Så er forhandlingerne skudt i gang, med ønsket om mere i løn, mere kvalitet i skolen, sikring af TR’s vilkår, samt ikke 
mindst bedre mulighed for overensstemmelse mellem antallet af opgaver og den tid, der er til at løse dem. 
  
 
Foreningen har fået to sejre 
FN har et organ, der tager sig af arbejdsvilkår, kaldet ILO. Det har udtalt stor kritik af regeringens rolle i lærerkonflikten. 
De vil holde øje med området ved denne og kommende overenskomstforhandlinger. 
 
Højesteret har givet DLF fuldt medhold i, at når en lærer flytter til en ny skole i samme kommune, er det ikke en ny 
ansættelse. Alle rettigheder følger med. 
  
 
Kompetenceudvikling 
Mærsk-fonden er blevet en stor spiller i kompetenceudvikling for lærere. DLF har fået den største bid af kagen, og rundt 
omkring på lærerværelser hænger der plakater med tilbud om gratis kompetenceløft. Deadline 5. januar. Måske var det 
noget for dig? Læs mere på DLF’s hjemmeside.  
 
Holbæk Kommune har også søgt og fået midler til et digitalt kompetenceløft. Der er tillige søgt om midler til, at alle kan 
få linjefag eller tilsvarende i de fag, de underviser i. 
Fra sommeren 2015 og 4 år frem bliver det i Holbæk de ovenstående kurser samt effekt, der bliver dagsordenen. De 
pædagogiske og sociale kurser klinger ud. 
  
  
Klubmøder 
Medlemmer fra kredsstyrelsen og jeg har været på en masse klubmøder. Tak for den gode modtagelse, de mange 
spørgsmål og støtte til arbejdet fremover. 
  
Klubmøder er utrolig vigtige! 
• TR får mandat til sin kontakt med ledelsen 
• Kredsen får information 
• Kolleger får støtte af kolleger 
                                                                                      Ingen må stå alene! 
  

God Jul & Godt Nytår 
Jens Rohrberg, Kredsformand   

Til orientering:  
Kredsstyrelsens møder, 

januar 2015 
 
Kredsstyrelsesmøder d. 
5.1.15, 19.1.15, 26.1.15 
 
Prøveperiodeudvalget 
mødes d. 5.1.15 
 
Innovationsgruppen 
mødes d. 9.1.15 
 
Drøftelser med 
forvaltningen d. 20.1.15 
 

Medlemskalender  
 

Læs mere om…  
 

• medlemsmøde 
• nytårskurs 
• medlemskursus 
• generalforsamling  

 
… på sidste side  

 



Medlemsmøde 
 

8. januar 2015 kl. 17-19 
 
Kredsstyrelsen vil gerne i 
direkte dialog med 
medlemmerne.  
Læs mere om mødet i 
indbydelsen der følger 
med dette nyhedsbrev.  
Tilmelding til 052@dlf.org 
eller på 59 43 81 03 senest 
den 5. januar 2015.  
 
 
Næste medlemsmøde vil 
sætte fokus på forholdene 
i udskolingen. Dato for 
dette møde kommer 
senere.  

Nytårskur 
 

13. januar 2015 
 
Vi starter igen det nye år 
med den traditionelle 
Nytårskur. Det bliver 
tirsdag den 13. januar 
2015  klokken 16:00-
17.00.  
 
Mød op til et glas bobler, 
et stykke kransekage og 
en snak. Arrangementet 
afholdes på 
kredskontoret.  
 
Tilmelding ikke nødvendig 
–bare mød op.  

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. 
 
Der kommer mere 
information herom.  
 
Tilmelding kan først ske 
når programmet ér 
udsendt.  

Generalforsamling 
 

20. marts 2015 
 
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. 

mailto:052@dlf.org

