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Åbningstider:  
Mandag 11-17 
Tirsdag 10-17 
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Fredag 10-12 

Kære medlemmer  
 
 
Planlægningsgrundlag 
Der er lavet et planlægningsgrundlag for Holbæk Kommune, der gælder for skoleåret 2015/2016. Det er lavet i 
samarbejde med kredsen.  
Det er ikke en aftale. Der er fortsat ikke politisk flertal i kommunalbestyrelsen, der synes at lærerne i Holbæk fortjener 
det. 
 
Til planlægningsgrundlaget ønskede vi os et maximalt timetal på 26 lektioner og en forberedelse på 8 timer til disse. Det 
kunne vi ikke komme igennem med. 
 
Nogle af de ting vi ønskes os i et planlægningsgrundlag har vi fået med.  
 
• Vi fået en øget fleksibilitet på op til 8 timer og de er lærerstyrede.  
• Vi får en opgaveoversigt, der bliver mere klar og tydelig og derfor et godt redskab til drøftelsen mellem læreren og 

lederen om arbejdsopgaverne. En drøftelse vi klart anbefaler man tager. 
• Vi har fået en TR- og en AMR-aftale, samt en prøveaftale.  
• Vi har fået vilkårene for diplomuddannelsen lidt forbedret. Vi har sikret at lærerne fortsat får mindst 15 timer til 

tilfældige forlængelser.  
• Vi har sikret at forberedelsestiden fremgår af skemaet.  
• Vi har fået tilsagn om at blive inddraget når vilkårene for lærernes kompetenceudvikling skal findes og vi har fået 

tilsagn om, at vilkårene for nyuddannede lærere skal have fokus. 
 
Odsherred og Lejre har fået en aftale der sikrer et maximalt timetal til lærerne. 
 
Planlægningsgrundlaget vil snarest være at finde på vores hjemmeside.  
  
 
Struktur 
Der er kommet tre meldinger fra kommunalbestyrelsen. 
Der kommer ikke flere skolenedlæggelser foreløbig, ud over de allerede planlagte Østre, Kundby og Hagested. 
 
Der kommer 4 skoler/distrikter. Nu har vi 8. 
 
Man vil have mere tid til at finde den endelige ledelsesstruktur. Som det ser ud nu, kan en ny struktur træde i kræft fra 
sommeren 2016. Helt præcist hvordan det ender ved vi først efter høring og politisk beslutning til efteråret. Mange ledere 
vil i tiden frem, være usikre på deres fremtid. 
 
 

Telefonsvarer 
Får du fat i vores telefonsvarer, 

må du meget gerne lægge et 
telefonnummer.  

Vi ringer tilbage  hurtigst muligt.  
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Kompetencer 
 
Holbæk har besluttet at kompetenceudvikle lærerne på følgende 4 områder over de næste 4 år 
 

1. Digitallæring i netværk og fællesskaber (2015-2017) 
2. Program for læringsledelse (2015-2019) 
3. Fuld undervisningskompetence i fagene (2015-2020) 
4. Pædagogiske læringsnetværk 
 

Til efteråret skal der ske en screening af lærerne linjefagskompetencer, så man kan få tillægskurser, så lærerne i 2020 har 
linjefagskompetence i det de underviser. 
  
 
 
DLF og KL 
Dlf og KL har i øjeblikket en tvist om OK15. Det drejer sig om punkt 3 i bilag 1.1, der beskriver tidsfastsættelse af 
forberedelsestiden.  
 
I bilag 1.1  står: ”I drøftelserne af opgaveoversigten, indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og 
de øvrige opgaver”. 
 
KL siger, at lederne ikke skal oplyse et timetal. DLF mener, at lærerne i drøftelsen med lederen, skal have anvist et timetal.  
 
Kan man læse det anderledes?! 
 
Kredsformændene har skrevet til KL’s politiske bestyrelse om tvisten.  
Vi håber de griber ind og sikrer, at vi fortsat kan have tillid til KL som aftalepartner.  
DLF er parat til at gå i arbejdsretten med tvisten, hvis det bliver nødvendigt 
 
 
Lejrskole: Tvisten om tiden til lejrskoler har været til behandling.  
Dommeren har lovet en afgørelse inden sommerferien. Vi venter spændt. 
  
  
    
Jens Rohrberg  Kredsformand  
 
                               

                                                 Har du besøgt vores hjemmeside for nylig?  
                      Ellers tag et smut forbi www.052.dk.  

 

HUSK 
 
 

Ingen må stå 
alene derude! 

 
 
 

Jens Rohrberg,  
Kredsformand 

http://www.052.dk/

