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Vi er også på Facebook 

Klubmøder 
 
I uge 45 og 46 afholdes der klubmøder over 
hele landet.  
De afholdes af tillidsrepræsentanten og 
arbejdsmiljørepræsentanten i fællesskab.  
 
Der vil være en videohilsen fra Anders Bondo, 
men det vigtigste på dagen bliver en fælles 
opsamling på arbejdsmiljøet og arbejdstiden på 
den enkelte skole.  
 
Målet er, at bruge opsamlingen til at skabe 
forbedringer i arbejdstiden. Skolen, kredsen og 
lærerforeningen får på denne måde et billede 
af de vilkår, lærerne arbejder under for tiden. 
 
Du vil efter efterårsferien få en indbydelse fra 
din TR og AMR. Vi opfordrer jer kraftigt til at 
møde op og støtte din TR og AMR i deres 
arbejde. 
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Læs mere om valget 
til HS her 

6.Ferieuge 
 

Ved OK 15 fik lærerne mulighed for at afholde den 6. 
ferieuge som alle andre på arbejdsmarkedet - langt de 
fleste lærere har valgt denne løsning. 
 
  

MEDLEMSKURSET 
 
Vores mangeårige samarbejdspartner, Røsnæs 
Kursuscenter, skal sælges. De er derfor ikke i stand 
til at være vært for vores medlemskursus som 
planlagt.  
 
Vi har fundet et andet sted: Bautahøj ved 
Jægerspris. Det ligger tæt på vandet og stedet er 
indbydende.  
 
Vi glæder os til at invitere mange af jer derop. 
Reserver gerne datoerne nu: den 29.-30.januar. 
Indbydelsen kommer senere. 

I Holbæk Lærerkreds ser vi et broget billede. På nogle skoler skal lærerne 
vikariere for hinanden, uden at der er tilført resurser. Især på de store skoler 
med mange lærere, er man ramt af denne vikariering. Det er en ferieuge, så 
vi finder ikke, at den lærer der er afsted, skal forestå en detaljeret 
planlægning af undervisningen i perioden.  
 
På andre skoler har lærerne og teamene fået tilført timer til at klare 
dækningen, når kolleger afholder 6. ferieuge. Denne ordning ønsker kredsen 
bredt ud til alle skoler, så vi har en fælles løsning. 

TR-kurset 
 
Vi har netop haft vores to-dages kursus for TR på Røsnæs. Vi var grundigt 
omkring vores planlægningsgrundlag: 
 
• Hvordan fungerer fleksibiliteten? 
• Holder hegningen af forberedelsestiden? 
• Er opgaveoversigterne fyldestgørende og tydelige nok og et udtryk for 

retfærdighed? 
 

Det største dilemma for tiden er mængden af opgaver. Der var enighed om, 
at der ikke er tid nok til alle de opgaver lærerne får pålagt og, at der hele 
tiden kommer flere til. Kredsen har stærkt fokus på dette område. Vi nåede 
også forbi emner som vold og trusler, kurser og kompetenceudvikling og 
den nye struktur på børn- og ungeområdet. 
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Årsopgørelse for skoleåret 2014/2015 
 
I lov 409 står der klart, at lærerne har ret til at få en 
fyldestgørende og forståelig opgørelse af deres tjeneste i 
2014/2015. Vi forventer at vores medlemmer har modtaget en 
sådan og TR er på opgaven at følge om dette er sket. 
 
Vold og trusler 
 
Der er sket en praksisændring på området. Erstatningsnævnet har 
meldt ud, at der ikke udbetales erstatning med mindre der 
foreligger en politianmeldelse.  Lærerforeningen og 
Skolelederforeningen har bedt os være opmærksom på at dette 
sker, da vi ikke kan afskrive medlemmer fra denne mulighed. TR, 
AMR og skolelederne i Holbæk er informeret. Hovedudvalget 
arbejder med en nul-tolerancepolitik  over for vold og trusler mod 
personalet i kommunen  
  
 
 
Vel mødt på Klubmøderne og husk:  ingen må stå alene! 
 
God Efterårsferie 
 
Jens Rohrberg, formand 

Links 
 
Link til kredsens inklusionsundersøgelse fra 
februar 2015 
 
Det digitale arbejdstidshjul – bliv lidt klogere på 
de 15 punkter om arbejdstid fra OK15 
 
Grønspættebogen – læs om arbejdstiden i 
Holbæk 
 
Læs lidt om det kommende hovedstyrelsesvalg 
til DLF 
 
Pjece fra DLF om ytringsfrihed 
 
Læs lidt mere om Holbæk og folkeskolen – 
fakta og artikler på folkeskolen.dk 
 
Skolen indefra – stemmer fra klasseværelset. 
En blog af lærere der vil fortælle noget om, 
hvordan skolen ser ud indefra 
 
Tal og analyser – lidt grundigere syn på tallene 
bag folkeskolen (fra dlf.org) 
 
Undervisningsministeriets nye side om 
folkeskolen 
 
Holbæk Lærerkreds på facebook 
 
Prøv lykken  
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