Kære medlemmer
Så er vi i gang med år to af folkeskolereformen vi har fået en ny undervisningsminister og et nyt
planlægningsgrundlag. En ting var som det
plejede: lærerne mødte ind til beskidte skoler
med manglende rengøring.

Mandag 11-17
Tirsdag 10-17
Onsdag 10-15
Torsdag 10-15
Fredag 10-12

Der er tre temaer i det nye grundlag:

Vi er i løbende dialog med tillidsrepræsentanterne, lederne og
skolechef Marianne Stentebjerg for at følge, om det lykkes med
intentionerne.

Tlf. 59438103
052@dlf.org
www.052.dk

Åbningstider:

Nyt planlægningsgrundlag

• Øget fleksibilitet. Der er mulighed for op til otte timers
fleksibilitet samt en mulighed for at forberede sig andre
steder end på skolen. Det er lærerne, der styrer flekstiden og
på flere skoler bruger man et system, der hedder fix og flex
(trio+ tilkøbs-modul). Det er fortsat vigtigt at tælle til 40
timer hver uge, ligesom de fleste trives med at have fuld
tilstedeværelse
• Tydeligere opgaveopgaveoversigter, hvor man kan se sin
undervisning, møder, opgaver og efteruddannelse. Kredsen
har haft de første opgaveoversigter ind til gennemsyn, og de
virker rodede. Vi arbejder på, at skolerne udveksler
erfaringer og lærer af hinanden
• Indhegning af forberedelsestiden. Det nye planlægningsgrundlag giver ikke mere forberedelsestid, selvom vi prøvede
alt vi kunne. Det giver dog mulighed for at indskrive og hegne
forberedelsestiden, så det bliver tydeligt, at her er der en
sammenhængende og effektiv periode, som bør respekteres
af kolleger og ledelse

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3

Rengøring
At møde ind til sit arbejde efter sommerferien til
lokaler, der ikke har været rengjort i flere uger,
uhumske toiletter og utømte papirkurve, er en
uværdig behandling af sine medarbejdere. Alle
beklagede det og vaskede deres hænder, men ingen
ville tage et egentligt ansvar. Jeg skrev til Lars
Dinesen fra børneudvalget, som bl.a. medgav, at det
var for dårligt.
Vores klare melding er: det må ikke ske igen! Lyt til
os - rengøringen er for dårlig. Gør noget ved det!

Vi er også på Facebook

Ny undervisningsminister
Velkommen til Ellen Trane Nørby (V).
Ministerens første tiltag var at gøre lektiecafeerne obligatoriske.
Dette overraskede mange, da der ikke fra alle sider var en
forventning om, at dette ville ske allerede fra skoleårets start. Det
skal der arbejdes med her i Holbæk. Vi vil følge udmøntningen af
beslutningen nøje og holde øje med om det medfører, at der
lægges flere timer på lærernes skema.
Ministerens brev til de, der arbejder på hendes område, synes jeg var en fin ide. Hendes løfte om at
give inklusionen et gennemsyn, hilser jeg meget velkommen. For tiden bakser hun med den lange
skoledag. Her er jeg ikke benovet - hun lægger det fulde ansvar over på kommunerne og jeg er nervøs
for, at der ikke handles. Skolereformen giver mulighed for, at der veksles undervisningstid om til
to-lærerordninger – dette kan gøres generelt i indskolingen. På mellemtrinnet og i udskolingen, kan
det ske for klasser med særlige behov i op til et år ad gangen.
På baggrund af de mange skriverier i pressen omkring den længere skoledag, har forligsparterne på
folkeskoleområdet udsendt et brev til kommunerne om at udnytte den mulighed mere. Men igen
lægges ansvaret helt og holdent over på kommunerne.
Danmarks Lærerforening

Se hyrdebrevet her:
http://www.uvm.dk/~/
media/UVM/Filer/Udd/F
olke/PDF15/Aug/15082
6%20Brev%20til%20ko
mmunerne%20om%20s
koledagens%20laengde.
pdf

Kongres i DLF
Det er tid til den årlige kongres. Den 8-10 september er tre medlemmer fra Holbæk Lærerkreds i
København til den store udgave af kongressen. Det bliver selvfølgelig udmøntningen af OK15, der
bliver det store emne. Et andet emne er ændringer i strukturen. Der vil være et forslag om, at
kredsene kan vælge at holde generalforsamling hvert andet år samt færre kongresser. Følg med på
kredsens facebookside, samt Folkeskolens og foreningens hjemmesider, når der skrives hjem fra
kongressen.

Læs mere om valget
til HS her

På kongressen er der også formandsvalg. Der er i skrivende stund ikke andre kandidater end Anders
Bondo som formand og Dorthe Lange som Næstformand. Til december er der valg til Hovedstyrelsen
og heldigvis stiller kredsens kandidat Bjørn Hansen op igen.

Kredsens medlemskursus
Den 29. og 30. januar afholder kredsen sit årlige og populære
medlemskursus
på
Røsnæs.
Der kommer program og tilmelding senere.
APV og trivsel
Her i efteråret er det tid til at lave en ny arbejdspladsvurdering
(APV) og en trivselsundersøgelse – gode redskaber til at måle
arbejdsmiljøet. Så tag godt i mod Arbejdsmiljørepræsentanterne
(AMR) og TR, når de kommer med spørgeskemaerne. Jeres
besvarelser er afgørende i arbejdet med at forbedre
arbejdsmiljøet. Vi inviterer AMR i huset den 15. september og
forbereder os på den kommende APV.
Tillidsrepræsentanterne
På næste møde den 1. september skal tillidsrepræsentanterne
blandt andet drøfte erfaringerne med Vokal og årets
kompetenceudvikling/kurser.
HUSK: Ingen må stå alene derude!

Jens Rohrberg, formand

Fritvalgsordning
Der er nogle små lønmidler, der har
betegnelsen fritvalgsordningen. De
kan enten komme på lønnen eller på
pensionen.
Det
fremgår
af
lønsedlen, hvor man får dem. Lige
nu drejer det sig om 0,6 % af lønnen
og til april næste år stiger
procentsatsen til 0,64%. Du har på
et tidspunkt selv valgt, på hvilken
måde du ville have tillægget. Den 1.
oktober er sidste frist for at ændre
på sit valg med virkning fra 1.januar
2016 og et år frem. Du kan altid
vælge om en gang årligt. Kommunen
udsender snarest en blanket, hvis
man ønsker en ændring.

