Kære Medlemmer
Drøftelser om en fælles forståelse med Holbæk kommune
Vi er i fuld gang og har møder med Marianne Stentebjerg og Bo Pedersen i den nærmeste fremtid.
Det område vi prioriterer højest er det vedrørende forberedelsen.

OK 15 indeholder bestemmelser om hegning og sikring af tiden til forberedelse, og de skal jo udmøntes.
Et andet område er opgaveoversigten, som vi i kredsen mener, skal være overskuelig og informativ.
Også vilkår for AMR, vilkår for deltagelse i kurser og kompetenceudvikling samt vilkår for fleksibilitet er med i
drøftelserne.
Ny struktur
Marianne Stentebjerg havde udarbejdet et udkast til en ny struktur for blandt andet skolerne. Det pegede på større
distrikter og på faglig ledelse. 4 distrikter blev nævnt og med fagchefer til eksempel dansk, matematik, sprog mm ,hver
med personaleansvar for 25 til 30 lærere.
Byrådet ønskede mere tid og forståelse. Det rykkede processen med 4 måneder, således at man forventer at sætte det i
gang den 1/1 2016.
MED-udvalgene har netop arbejdet på at kvalificere udkastet. Derefter skal det i høring og her skal TR og AMR (i MEDudvalget) og kredsstyrelse i gang igen.

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

Omstillingsgrupper
De 2 omstillingsgrupper under” Trivsel og Læring” , henholdsvis ”Bæredygtige enheder” og ”Campus”, er tæt på at være
færdig med deres arbejde.
Set herfra, ser det ud til at slutdokumenterne som skal bruges til at rådgive byrådet , ikke bliver særlig præcise. Så blandt
andet i spørgsmålet om lukning af skoleafdelinger er der ikke meget hjælp til beslutningen. Samtidig med at dele af
byrådet har udtalt, at de ikke ønsker skolenedlæggelser (DF,R,K).
Forvaltningen er i gang med at lave en vejledning i, hvornår en afdeling ikke er økonomisk og faglig bæredygtig.

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

Campus omstillingsgruppen har heller ikke haft det nemt. Campustanken har mødt en vis opmærksomhed og interesse,
men når man ser på de faktuelle muligheder med bygninger, plads. Land og by samt transport ser det vanskeligt ud.
Jeg aner ikke hvordan det ender, jeg venter spændt.

Budgetter
En del af skolerne i Holbæk kører med underskud. Alle skoler er blevet bedt om at hjælpe til med at
udligne det.

Meldingerne fra skolerne går på, at de betyder at der bliver færre 2-lærertimer, deltimer og lignende
til næste skoleår. Det ligner en forringelse af kvaliteten. Vi har bedt TR om at spørge ind til skolernes
budgetter.

Stillinger
Som det ser ud nu, er der kun få forflyttelser i år. De sker hovedsagelig fra en af specialskolerne. Den
får færre elever.
En del af skolerne skal ud og ansætte nye medarbejdere. Det bliver spændende i en tid, hvor Holbæk
har haft svært ved at rekruttere nye lærere. Jeg mener Holbæk Kommune er nød til at tænke på at
lave en rekrutterings politik, der med gode vilkår lokker folk til.

Løn
Som konsekvens af OK 15 har der været en lille procentvis stigning fra 1.april. De bagudlønnede
nåede ikke at få det med, men her til den 1. juni skulle det være i orden.
Den største del kommer til april 2016 (løntrinnet).

Lærerkalendere
Sammen med andre kredse tog vi i Holbæk initiativ til at anskaffe 400 lærerkalendere.
De er nu revet væk. En succes.

Kurser
Forvaltningen er i gang med at planlægge de kurser lærerne i Holbæk skal have i den næste periode.
Vi skal jo blandt andet have linjefagskompetence i de fag vi underviser i. Et andet område der
kommer kurser i, er inden for digital læring.
Holbæk Lærerkreds har fået tilsagn om en drøftelse af vilkårene.
God Kristi Himmelfart 
Jens Rohrberg, Kredsformand

HUSK
Ingen må stå alene derude!
Jens Rohrberg,
Kredsformand

