
TR-møde – Holbæk Lærerkreds 

Alle TR 
 

Tirsdag den 13.02.15 kl. 14.00-16.00 
 

 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende:  

Ole Kock – BSC2 , Tina Hertz – St. Merløse, Erling Agergaard – Stestrup, Thomas Hornstrup 

– Tølløse, Hanne Kilt– Ugerløse, Troels – Knabstrup, Elin Mortensen – Undløse,  

Steen Jakobsen – Hjortholmskolen, Annette Volfing Højager – Isefjordskolen,  

Lars – Gislinge, Kim– Kundby, Betina Elmdam– Svinninge,  

Kirsten Nielsen – Vipperød, Henning Hansen – Ågerup, Hans Junker – Tuse,  

Jakob Dahl – Udby, Allan Nielsen – Bjergmarken, Jesper Nielsen – Østre,  

Mads Nielsen – Kildebjerg, Per F – UngHolbæk,  

 

Jens Runge – BKC, Kim Borenhoff – CSU, Tanja Robrahn – Jernløse, Martin – Jyderup, 

Dorthe Johansen – UU  

 

Pkt. 0 Ytringsfrihed/loyalitetsforpligtelse 

Husk at udtrykke dig enten som A: privatperson eller som B: Faglig Klub i arbejdsmæssige 

spørgsmål i det offentlige rum (se video fra DLF i TR-udsendelse). 

Man må ikke lyve, hvis noget er kritisabelt, men man skal ikke på eget initiativ tage kritiske 

emner op i det offentlige rum. 

Husk i den forbindelse, at fx Facebook opfattes som det offentlige rum. 

Pkt. 1 Medlemsundersøgelsen. 

 Resultatet vises 

- Jens gennemgik svarprocent og hovedkonklusioner fra ”vores egen” undersøgelse. 

- En svarprocent på ca. 60 er flot. 

- Ca. 2/3 af de, der har svaret, siger, at de er 50/50 eller dårligere forberedt til 

undervisningen, hvilket er tankevækkende. 

- Samtidig siger 85%, at de er dårligere forberedt end sidste år. 

- Hovedkonklusionen er således: Der er for lidt tid til at forberede undervisningen. 

- Andre fokuspunkter: Det er blevet – markant – sværere at mødes (selv om det modsatte 

skulle være tilfældet). 

- Sygefravær/tæt på sygefravær pga det psykiske arbejdsmiljø er foruroligende. 

- Billedet er noget grumset mht. den oplevede sammenhæng mellem arbejds- og 

privatliv. 

- Hvordan skal resultaterne bruges fremadrettet?: De sendes ud som del af det næste 

nyhedsbrev. De fremlægges for Udvalget for Børn (Lars Dinesen). Der kommer 

formentlig et læserbrev i Nordvestnyt. De kan bruges på skolerne generelt i snakken 

om, hvordan vi sikrer de bedst mulige vilkår.  

 

Pkt. 2 Arbejdstid 

 Drøftelsesgruppen (med Bo Pedersen og Marianne Stentebjerg) 



Prøveperioden (med Bo Pedersen og et par daglige ledere) 

Ung Holbæk (som arbejder med øget fleksibilitet) 

Innovationsgruppen (med Bo Pedersen og Tina Meyer) 

Kerneopgaven på Engskovsskolen 

- De 5 ovenstående grupper (den øverste som fast indslag, mens de øvrige er opstået i 

løbet af året) arbejder alle på forskellig vis med at finde løsninger på de udfordringer, 

som lov 409 stiller op omkring vores arbejde på skolerne. 

- Alle grupper har tilbagemeldinger/resultater/svar medio marts. 

 

Pkt. 3 Nyt fra kommunen 

 Omstillingsgruppen 

Undersøgelse om distrikter 

Sygefravær og lederne 

Opgørelser når folk stopper. 

Dokumentation når der sker afvigelser 

- Omstillingsgruppe 2: Jens har 3 pladser i alt til lærerne i Holbæk Kommune i de to 

omstillingsgrupper: Strukturændringer og Campus. Betingelserne for at sidde i 

grupperne (mødehyppighed, -tidspunkt og honorering) kendes endnu ikke. 

- Det udsendte ”evalueringsspørgeskema”, som er sendt ud til lærerne med kort svarfrist 

og med tvetydige spørgsmål, er kommunens bud på en evaluering af den nuværende 

skolestruktur…..  

- Sygefravær: Der skal tilsyneladende ikke meldes ind til lederen, når man er syg, men til 

gengæld skal lederen indenfor 24 timer kontakte den syge. 

- Opgørelse af tid: Hvis en lærer flytter midt i et skoleår, skal vedkommendes tid gøres 

op.  

- HUSK at meddele Lone Klerke, hvilke kolleger der er rejst/kommet til fra 

sommerferien og frem til nu, da problematikken omkring opsigelsesanciennitet nu 

skulle være løst. 

 

Pkt. 4 TR og den nødvendige tid 

 Hvordan ser det ud 

- Mange TR’er er udfordret på deres skole mht. begrebet ”den nødvendige tid”, når de 

har brugt/er tæt ved at have brugt den pulje på 80/160 timer, som er afsat til opgaven. 

- Jens har udarbejdet en liste over ”skal”-opgaver for en TR (vedhæftet), som skal bruges 

i drøftelserne om TR-vilkår fremadrettet mellem kreds og kommune. Der afholdes et 

møde om dette mellem kreds og kommune d. 3.3. 

- Der kommer udmelding mht. hvordan vi bedst muligt arbejder med at opnå den 

”nødvendige tid” til arbejdet. 

- TR-valg afholdes på matriklerne i perioden mellem d. 10. marts og påskeferien. Der 

kommer materiale fra kredsen op til valget. 

 

Pkt. 5 Evt 

 Møde med udskolingslærere 

Regionalt TR-møde 

- Møde med udskolingslærerne på kredsen torsdag d. 29. januar 16.30-18. 

- Regionalt TR-møde i Køge mandag d. 2.2. klokken 17. 

 

 



Pkt. 

Ekstra 

Husk der er nytårskur i dag tirsdag klokken 16 

Du er velkommen til at blive 

  

 

      Referrent: Hans 

 


