
TR-møde – Holbæk Lærerkreds. Alle 
 

Tirsdag den 02.12.14 kl. 14.00-16.00 
 

 

Til stede: 

 

 

 

 

 

 

Fraværende: 

 

 

 

  

Ole Kock – BSC2 , Kim Borenhoff – CSU, Erling Agergaard – Stestrup, Hanne Kilt– 

Ugerløse, Troels – Knabstrup, Elin Mortensen – Undløse, Steen Jakobsen – Hjortholmskolen,  

Lars – Gislinge, Kim B– Kundby, Betina Elmdam– Svinninge, Thomas Hornstrup – Tølløse, 

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

Jakob Dahl – Udby, Allan Nielsen – Bjergmarken, Mads Nielsen – Kildebjerg, Per F – 

UngHolbæk, Tina Hertz – St. Merløse, Jesper Nielsen – Østre 

 

Jens Runge – BKC, Tanja Robrahn – Jernløse, Annette Volfing Højager – Isefjordskolen, 

Martin – Jyderup, Dorthe Johansen – UU 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra kommunen 

 a) Organisation 

b) Budget-pædagoger 

c) Struktur 

d) Mærsk ansøgninger 

e) Andet 

 

a) Der er røre i andedammen – folk flyttes rundt på ledelsesniveau og nogle søger andre 

udfordringer i andre kommuner. 

På TRIO-seminaret d. 12.12. vil det blive kendt, hvem, der skal være chef for hvad. 

Marianne Stentebjerg bliver fremover chef for både børnepasnings- og 

undervisningsområdet – en stigning i tilknyttede medarbejdere fra ca. 750 til 2000. 

Der vil muligvis ryge et ukendt antal storskoleledere. 

b) Fra næste skoleår vil der ske en reduktion i det antal timer, som pædagogerne er med i 

undervisningen. For øjeblikket er de med i 14 timer, i første omgang lød reduktionen 

på, at man ville gå til 9 timer, men nu forlyder det at reduktionen bliver til deltagelse i 6 

ugentlige timer. 

Spørgsmål: Gælder det både indskoling og mellemtrin, og er det en skæring til 6 eller 9 

timer? Jens undersøger og melder ud. 

Skoleområdet bidrager på den måde med både disse og andre besparelser med i alt ca. 

30 millioner kroner. 

c) Kundby: - er det nye Hagested/Østre forstået på den måde, at den pludselig er meget 

lukningstruet fra sommerferien. 

Byrådet behandler sagen på et lukket møde, og dannelsen af en friskole er absolut en 

mulighed, da det krævede depositum er indbetalt. Det vil kunne klares (lukningen) rent 

administrativt, så der skal ikke laves høringsproces. 

Økonomiudvalget behandler sagen i morgen, onsdag. 

Hele CAMPUS-ideen er også i støbeskeen, så det bliver et forår med mange ubekendte. 

Privatskoleandelen er ved at være foruroligende høj, men det virker som et politisk 

ønske. 

d) Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner er gået sammen om at søge et beløb og 



lærerkredsene er blevet inddraget. 

Der vil blive søgt om, at lærerne vil kunne få linjefagskompetence senest i år 2020. Der 

satses også på faglige vejledere og praktikvejledere, som skolerne skal have, hvis man 

har praktikanter. 

Der vil blive betalt for kursus og transport – men IKKE vikardækning. Det vil, alene i 

Holbæk, føre til en årlig udgift i størrelsesordenen ca. 10 millioner kroner alene i 

vikarudgifter. 

Kredsens bud er at det vil være bedst at være væk i sammenhængende forløb på ca. 7-8 

uger i stedet for at være væk på en fast ugentlig dag. Dette er der blandede holdninger 

til blandt TR’erne. 

e) Sygefraværet er ifølge de tal, som Jens har adgang til i kraftig vækst, mens de tal 

kommunen melder ud ikke ser så foruroligende ud. 

Tallene er gjort op på forskellig vis, idet kommunen bruger tal fra hele året, mens Jens 

bruger tal fra skolestarten til nu. 

Kirsten frygter, at fraværet vil stige yderligere, fordi mange indtil nu lige har 

”overlevet”, men nu er knækket/er lige ved at knække. 

Kommunen arbejder med en idé om, at sygefravær fremover skal indberettes til 

lederen, ud fra en tankegang om, at det er ham/hende som kan gøre noget ved det. 

Lederne måles på sygefraværet og evt. stigninger i dette uanset om det stiger fra små 

eller store procentudgangspunkter. 

Der er en tendens til at man rundt omkring er begyndt at bruge begrebet ”delvis syge- 

eller raskmeldt”, for her tæller fraværet ikke med i sygestatistikken. 

Nogle steder er der ved at være fokus på folks brug af børns 1. og/eller 2. sygedag. 

Her er to ting vigtige: 1) En leder kan godt ”kræve” at forældrene deler ”byrden”, så det 

ikke altid er den samme som tager barns 1. og 2. sygedag. 2) Det er til gengæld IKKE i 

orden, at lederne opfordrer til, at medarbejdere bruger omsorgsdage på børns pludseligt 

opståede sygdom. 

Kredsen prøver at fortælle historien om, at det er vigtigt at gøre noget ved ÅRSAGEN 

til sygefraværet i stedet for blot at fokusere på størrelsen af fraværet. 

 

Jens har deltaget i et politisk møde mandag d. 1. december, hvor det langt hen ad vejen 

kom til at handle om lærernes arbejdstidsforhold. 

Her var der langt hen ad vejen medvind til forståelsen af, at de nuværende forhold ikke 

passer til selve lærerarbejdet. 

 

Lone Klerke var forbi og fortælle, at de TR’ere, som endnu ikke har været forbi og 

gennemgå matriklens lønsedler sammen med hende skal finde et tidspunkt for at få det 

klaret. 

 

Kredsen vil også fortsat meget gerne have opgaveoversigterne ind fra alle matrikler. 

 

For øjeblikket oplever nogle, som når de ikke får løn i f.eks. efterårsferien, fordi de 

ikke har optjent dette, så trækkes de også uretmæssigt i undervisningstillæg svarende til 

en uge. Dette er en fejl, som skal påpeges. 

 

Pkt. 2 Arbejdstid 

 Gruppedrøftelser 

- Se referatet fra TR-mødet d. 18.11., hvor der kom bud på, hvordan man kunne prøve at 

skabe mere tid til forberedelse 

- Diverse indlæg fulgte op på dette. Umiddelbart ingen yderligere bud.   

 



 

Pk

t. 3 

Undersøgelse blandt medlemmer 

 Hans præsenterer skema 

- Hans havde udarbejdet et skema, som kollegerne kunne udfylde på kort tid, som skulle skabe 

overblik over, hvordan lærerne oplever deres arbejdstid. 

- Kredsen lægger op til, at skemaet kan bruges på alle matrikler til at give os et talmateriale 

over, hvordan det står til. 

- Her er linket til dokumentet ”nøgent” (uden tal)   

https://docs.google.com/a/skolen.nu/document/d/19DLKttU45a53lyKGcusJc7godNpHJzVXdz

hkQhyJy5A/edit?usp=sharing 

 

- TR bifalder dette. 

- Kredsen vil gerne have udfyldte skemaer retur inden jul. 

- Et tip til høj svarprocent: Annoncer via intra, at skemaet er på vej. Kopier skemaet og læg det 

på den enkelte lærers arbejdsplads. Giv lærerne max 2-3 dage til at udfylde skemaet. 

 

Pkt. 4 Trio-samtaler 

 

 Den første evaluering 

- TR’erne, som ”har været igennem”, giver udtryk for, at det er nogle gode møder. 

- Så resten kan godt glæde sig. 

- Det skema, som er sendt ud, som skulle danne basis for samtalerne, bliver ikke rigtig 

brugt. Samtalerne handler langt overvejende om arbejdstid. 

 

Pkt. 5 EVT 

 - Julefrokost fredag d. 5. december med 17 deltagende TR’ere. 

 

Pkt.   

  

 

 

 

https://docs.google.com/a/skolen.nu/document/d/19DLKttU45a53lyKGcusJc7godNpHJzVXdzhkQhyJy5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/skolen.nu/document/d/19DLKttU45a53lyKGcusJc7godNpHJzVXdzhkQhyJy5A/edit?usp=sharing

