
TR-møde – Holbæk Lærerkreds Alle 
 

Tirsdag den 14.04.15 kl. 14.00-16.00 
 

 

Tilstede:  Jens Runge – BKC, Ole Kock – BSC2 , Kim Borenhoff – CSU  , Tina Hertz – St. Merløse, 

Erling Agergaard – Stestrup, Thomas Hornstrup – Tølløse, Hanne Kilt– Ugerløse,  

Tanja Robrahn – Jernløse, Troels– Knabstrup, Elin Mortensen – Undløse,  

Steen Jakobsen – Hjortholmskolen, Annette Volfing Højager – Isefjordskolen,  

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

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

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

Martin– Jyderup, Mads Nielsen – Kildebjerg, Pere F– UngHolbæk,  

Dorthe Johansen – UU  

 

Pkt. 1 Prøveperioden 

 Gennemgang af den fælles forståelse 

Betina orientede/gennemgik om den "Fælles forståelse prøveafvikling i Holbæk".  

Den er sendt til TR den 17. marts 2015. 

 

Når der skal lægges skemaer i forbindelse med prøveafviklingen er det vigtigt at være ekstra 

opmærksomme på tiden. Kom tilbage til kredsen med de skemaer/tidsberegninger der laves, 

hvis der er uklarheder.   

 

Pkt. 2 Evaluering af Generalforsamlingen 

 Bemærkninger om generalforsamlingen:  

- God generalforsamling - bare ærgerligt, at der var så få medlemmer. 

- Indholdet kunne virke diffust.  

- Debatten bar præg af de frustrationer medlemmerne står i.   

- Der var ikke så spændende en debat, da vi var for enige.  

 

- Hvorfor kommer man ikke til generalforsamling? 

- Hvordan får vi flere medlemmer til at deltage? 

- Vi skal kunne "sælge" varen. 

 

Pkt. 3 TR- valget 

 Der er valgt på alle skoler - og helt styr på det.  

 

Pkt. 4 Drøftelserne   OK 15 

 I dag, d. 14.4 har der været møde mellem kreds/kommune om kommende skoleår.  

Der er ikke lavet nogen beslutninger/aftaler endnu, så nedenstående er kun bemærkninger fra 

de indledende drøftelser.  

 

Der blev kigget på 6. ferieuge - her skal reglerne følges.  

• Den enkelte har ret til at holde sin ferieuge når man ønsker det, men det skal være 

foreneligt med skolens arbejde, og derfor skal der laves retningslinjer i MED. 



• Inden 1. maj skal man give besked om at man ønsker at afholde sin ferie.  

 

Opgaveoversigten 

• Vi ønsker en opgaveoversigt der tydeligt viser hvilket arbejde man skal lave. 

• Forberedelsestiden - det blev drøftet ganske kort, men der er ikke landet noget endnu 

 

Forberedelsestiden 

• "Hegn om forberedelsestiden" 

 

Kursusaftale 

• Der blev kigget på den nuværende aftale. Der er ikke landet noget endnu.  

•   

 

TR-aftale 

• Der er landet en aftale for TR. Der gives mere tid til TR. Se referat fra 10.3.  

 

Spørgsmål/bemærkninger fra TR: 

- ressourceudmelding, max. på undervisningstiden.  

- vi har sagt JA til en aftale der kunne give mere/bedre forberedelsestid 

- klasselærerrollen, den tid der bruges er ikke opgjort nogen steder nu, men skal tænkes ind. 

Her ligger en del arbejde som ikke bliver gjort op.  

- bliver der en pulje tilbage efter undervisning mm er lagt fast, er det vigtigt at det bliver 

beskrevet hvad en "egen-pulje-tid" kan bruges til. Har man egen tid til noget fx forberedelse, er 

det vigtigt, at andre ikke kan kommer ind og pålægge, at jeg skal bruge den tid til et møde. 

- Det skal være klart og tydeligt, at arbejdet foregår på skolen (og at man holder fri når man er 

hjemme). Men dejligt hvis der er mulighed for at kunne være fleksible så man i nogen uger kan 

have fx 33 timer på skolen, og i andre uger 47 timer.  

-  

 

Pkt. 5 Struktur ændringer ?  sidste nyt 

 Høringsfasen er udsat til august/september. Ny ledelsesstruktur 1.1.2016.  

 

Pkt. 6 Eventuelt 

 "De 15 punkter". Plakat med overblik over aftalen til alle skoler. Se også på dlf.org 

 

Lærerkalender: Ankommer til kredsen i næste uge. Vi skal have besked om hvor mange der 

ønsker en kalender i papir-format.  

I år skal kredsen selv betale for kalenderen, og derfor har vi ikke bestilt til alle.  

 

Kursus hos DLF: der er udsendt mail til alle, tjek og søg inden 15. maj hvis du er interesseret i 

et kursus.  

 

Spørgsmål fra TR til kredsstyrelsen:  

Hvor stor fraflytning har vi egentlig haft i Holbæk Kommune?  

Evaluering af ledelsesstruktur: hvordan går det egentlig med den? 

 

 

 

 



 


