
TR-møde – Holbæk Lærerkreds 
 

Tirsdag den05.05.15 kl. 14.00-16.00 
 

 

Til stede: 

 

 

 

 

 

Fraværende:  

Ole Kock – BSC2, Tina Hertz – St. Merløse, , Thomas Hornstrup – Tølløse, Troels – 

Knabstrup, Elin Mortensen – Undløse, Annette Volfing Højager – Isefjordskolen,  Kim – 

Kundby, Kirsten Nielsen – Vipperød, , Hans Junker – Tuse,  

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

Martin– Jyderup, Mads Nielsen – Kildebjerg, Per – UngHolbæk,  

 

Jens Runge – BKC, Kim Borenhoff – CSU, Erling Agergaard – Stestrup, Hanne Kilt– 

Ugerløse, Tanja Robrahn – Jernløse, Steen Jakobsen – Hjortholmskolen, Lars – Gislinge,  

Betina Elmdam– Svinninge, Henning Hansen – Ågerup, Dorthe Johansen – UU  

 

 

 

Pkt. 1 Økonomien på skolerne.  MED`s rolle 

 Der er underskud. Konsekvenserne heraf: 

- Jens orienterede om, at fordi skolerne samlet set ser ud til at gå i minus rent økonomisk, 

så har skolelederne givet hinanden håndslag på, at de hver især byder ind med midler, 

så man samlet set undgår at komme ud med et minus. 

- Konsekvensen af dette er – endnu – en beskæring af hvad der måtte være af støtte-, 

tolærer-  og andre ordninger. 

- Samtidig er udmeldingen fra skolerne, at der vil være endnu færre penge til næste 

skoleår. 

- Jens’ opfordring: Tag det op i MED-udvalgene, hvor vi har krav på at få at vide, hvad 

det betyder på den enkelte skole. 

- Tilbagemeldinger: 1) Det er svært at få valide budgettal (eller tal i det hele taget) i            

MED-udvalgene. 2) Problematisk at normal- og specialområdet rent budgetmæssigt er 

blandet sammen. Det svækker gennemskueligheden. 

- Kredsstyrelsen arbejder videre med, hvordan vi kan gøre opmærksom på de problemer 

ovenstående medfører. 

  

 

Pkt. 2 Strukturen. 

 Hvad sker der lige nu. Kvalitetssikring af forslaget. 

- Den nye ledelsesstruktur er ”skudt til hjørne” – for øjeblikket kvalificeres debatten. 

- Omstillingsgrupper: Hans orienterede om, hvilke tilbagemeldinger, der er kommet fra 

de to grupper. I gruppen for bæredygtige enheder er der meget langt til at finde de 

ønskede besparelser. I gruppen omkring Campus-tanken er holdningen, at hvis den 

kommer, skal den ligge på Isefjordskolen. Der er dog nok ikke plads til flere elever end 

dem fra Isefjord- og Sofielundskolen samt 10. klassecentret.  

- Så meldingerne er, at det bliver rigtigt svært at nå i mål i disse grupper. Så bolden ender 

tilbage hos politikerne, som må tage en beslutning uden det store mandat fra grupperne. 

 

 



Pkt. 3 Fraflytninger  

 - Der opleves ikke umiddelbart nogen voldsom stigning i antallet af fraflyttede kolleger, 

men til gengæld et voldsomt pres på lærerne, som resulterer i bl.a. et øget antal delvise 

og ”hele” sygemeldinger. 

- Beskæftigelsessituationen 2015/16: Det er kun Hjortholmskolen, (3 stk.), og 

Kildebjergskolen (1 stk.) som har skullet afgive medarbejdere. Disse er omplaceret i 

kommunen. 

- Så der vil blive et antal ledige stillinger i kommunen, som slås op. 

- Lone gennemgik ferieaftaler – bl.a. uge i ”banken” – og det er vigtigt for TR at vide, at 

nye kolleger, som kommer fra en anden kommune, har ingen 6. ferieuge med.   

 

Pkt. 4 Drøftelserne med forvaltningen 

 - Vi er langt fra i mål med en fælles forståelse for det kommende skoleår. 

- Vi arbejder i kredsstyrelsen  bl.a. på at få lavet et max. timetal, min. tid til forberedelse, 

længerevarende sammenhængende perioder til den daglige forberedelse, en tidsramme 

for AMR, gennemskuelige og ensartede opgaveoversigter, tidsfastsættelser  på opgaver 

i opgaveoversigten, pausetid, fix- og flextid, kurser og diplomuddannelser, forhold for 

nyuddannede. 

- Opmærksomhedspunkter: En definition af, hvad forberedelse er.Definition af 

klasselærer/kontaktlærerrolle. Prøveaftale. Hvor meget tid afsættes til at TR i dette 

skoleår (udløber af OK 15) til drøftelser med skolelederen, som der ikke var lagt op til 

inden skoleårets start. 

Der er et længerevarende møde med Marianne Stentebjerg og Bo Pedersen tirsdag d. 

19. maj. 

 

Pkt. 5 Fra kredsen  

 

 Papirkalender – er kommet og kan deles ud på skolerne. 

Årskalenderen fra kredsen – er kommet. Vis den til din skoleleder, så han/hun kan se, hvornår 

du skal noget. 

DLF  Organisationsgrads undersøgelse – de sidste skal få svaret. 

Kurser 

Frivillighedsannonce – Isefjordskolen: Den er ændret, så de frivillige ikke skal varetage 

undervisning. 

 

 

 

Pkt. 6 Evt 

  

 

     Referent: Hans 

 

 

 


