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Kære medlemmer
OK 15
Så er der en overenskomst for de næste 3 år. Heldigvis blev den stemt hjem med et
klart flertal. Så står Danmarks Lærerforening stærkere og uden splittelse.

Det var en flot stemmeprocent, også lokalt her i Holbæk. Tak for indsatsen. Jeg tror, der mange steder har været kage til
lærerværelset som tak for en høj stemmeprocent.
Nu skal vi så i gang lokalt med at udmønte den. Som det vigtigste vil vi gå efter en synlig og effektiv forberedelsestid, i
større og sammenhængende blokke.
En klar og præcis opgaveoversigt, ordentlige rammer for kompetenceudvikling, er andre emner vi vil se på. Det er nu, KL
og dermed Holbæk kommune skal vise vilje til at udfylde overenskomsten
Der var også en løndel i OK15 på cirka 5,5 %. Den kommer løbende og i mindre bidder. Jeg tror ikke de når at bringe
stigningen her i april på lønsedlen. Det er nok først klar til 1. maj.
Prøveperioden
Kredsen og Holbæk kommune har netop afsluttet drøftelserne om en fælles forståelse af afvikling af prøveperioden. Den
er sendt ud til tillidsrepræsentanterne. Så hvis du er interesseret kan du henvende dig til dem. På TR-mødet den 14. april
vil vi gennemgå den grundigt for dem.

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

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

Generalforsamling
Vi afholdt den årlige generalforsamling på Isefjordskolen fredag den 20. marts.
Vi havde besøg af Per Sand fra forretningsudvalget i Dlf. Han fortalte om det vigtige i et godt sammenhold i fremtiden.
Han kom også ind på arbejdsmiljøet som er hans område og fortalte om den bedrøvelige stigning i medlemmer der har
brug for hjælp af foreningen. Dårlige arbejdsforhold og Lov 409 var en stor årsag til mange lærere havde brug for hjælp af
foreningen.
Derefter var der en god debat omkring formandens beretning.
Den skriftlige beretning er udsendt.
Regnskabet blev godkendt.
En vedtægtsændring gældende fra 2016 blev besluttet
om at nedsætte antallet af medlemmer i Kredsstyrelsen
fra 8 til 7 blev vedtaget.

Medlemskurset
Den 6.-7. marts var der medlemskursus på Røsnæs med indlæg af Hans Engel, Keld Fredens, Bjørn Hansen
og Kredsens formand Jens Rohrberg.
Et veltilrettelagt og succesfuldt medlemskursus.

Struktur
Den 27. marts fremlægger Marianne Stentebjerg et forslag til en helt ny struktur på Skole- og
Institutionsområdet. Det indeholder forslag til større områder og til en anderledes ledelsesstruktur.
Fra den 8. april – 20. april er der høringsperiode, og Kredsen og TR vil gå aktivt ind her.
Strukturændringerne vil gælde fra 1. september 2015.
Er du nysgerrig på området kan du spørge din TR efter påske, hvordan forslaget ser ud.

HUSK
Ingen må stå alene derude!
Jens Rohrberg,
Kredsformand

Omstillingsgrupperne
Kommunalbestyrelsen har nedsat to omstillingsgrupper. Her skal man se på hvordan man får en ny og
bedre skole for færre penge. De handler om bæredygtighed (færre afdelinger) og campus
(overbygningsskolen).
Der er lærere i begge grupper. Annika Vang: Bæredygtige enheder, Gyrithe Hvass: Campus og Janne M.
Petersen: Campus
Se på www.holbaek.dk/politik , hvis du vil vide mere.
Arbejdsmiljø
Den 7. april har kredsen i samarbejde med Marianne Stentebjerg inviteret AMR ind i kredshuset. Vi vil
snakke om arbejdsskader, vold og trusler, stress og APV.
TR-valg
Der er netop afholdt det obligatoriske TR-valg gældende fra 1. august 2015. Vi er fortsat til stede på alle
afdelinger, så vi kan hjælpe vores medlemmer.
Støt TR’erne i deres arbejde.
Inklusionsundersøgelsen
Kredsen har afsluttet sin inklusionsundersøgelse. Resultatet viser tydeligt, at mange lærere ikke får den
hjælp de har brug for og at opgaven fylder meget.
Se bilag.
Ny chef
Nogle af vores medlemmer har fået ny chef nemlig Julie Becker. Det er CSU, 10.klasse og UU.
Jeg har jævnligt møder med hende for at drøfte deres vilkår.
God Påske
Jens Rohrberg, Kredsformand

Møde for AMR
AMR er indbudt til møde på
kredskontoret den 7/4-15 kl. 14
Emnerne vil bl.a. være
• Arbejdspladser
• Arbejdsskader
• Vold og trusler
• Stress

