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Kære medlemmer

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3

I mandags var kredsstyrelsen samlet og skrev et læserbrev, der har været bragt i
Nordvestnyt d. 8.9.
Tirsdag var tillidsrepræsentanterne på kredsen og der blev efter mødet nedskrevet en
udtalelse. Den er sendt til avisen, og vi forventer, at den bliver bragt i løbet af næste uge.
Læs begge udtalelser på næste side.
Alle MED-udvalg skal afgive høringssvar omkring Budget 2017 senest d. 16. september.
Du kan læse om høringen på kommunens hjemmeside.
Spørg din TR hvor langt I er i processen med høringssvaret på din afdeling.

Tlf. 59438103
052@dlf.org
www.052.dk
Mandag 11-17
Tirsdag 10-17
Onsdag 10-15
Torsdag 10-15
Fredag 10-12

Mød op på Kanalstræde på torsdag kl. 17
og deltag i velfærdsdemonstrationen.
Jens Rohrberg, Kredsformand

Mød op til demonstration den 15.9 kl. 17
Administrationsbygningen
Kanalstræde 2, Holbæk
Læs mere på ‘velfaerdsalliance.dk’

Find os på Facebook

Nyhedsbrev 9. september 2016
Side 2

Tag vare på folkeskolen!
Holbæk Kommune har netop været igennem flere
store strukturændringer på folkeskoleområdet, en
stor skolereform og mange kommunale projekter.
Oven i alt dette, er den nyeste struktur startet
med et indkøbsstop, forventede store besparelser
og med lærere der igen skal undervise mere
samtidig med, at antallet af opgaver for den
enkelte øges og forberedelsestiden formindskes
yderligere.
Ved den seneste omstilling leverede folkeskolen
de besparelser den blev bedt om, men der er atter
underskud i budgettet og yderligere besparelser er
på vej. For at folkeskolen kan løse kerneopgaven,
er det nødvendigt med tilstrækkelige resurser både økonomisk og menneskeligt.
Fremadrettet ser det ud til at blive en nærmest
umulig opgave. Samtidigt har kommunen gang i
mange projekter på skoleområdet – områder som
ikke er udsprunget nedefra, områder som lærerne
ikke har været en del af, områder som har gode
intentioner og flotte titler, men som fjerner
resurser og fokus fra kerneopgaverne.
Lærerne i Holbæk tager gerne ansvar i processen
for en god folkeskole i Holbæk – lyt til lærerne!
På Holbæk Lærerkreds vegne, en samlet
kredsstyrelse
Fmd. Jens Rohrberg

Tillidsrepræsentanterne i Holbæk Lærerkreds
udtaler følgende ved møde d. 6. september 2016
Tag vare om folkeskolen i Holbæk Kommune!
Tillidsrepræsentanterne for folkeskolerne i Holbæk
har i de senere år set kolleger der har fået flere
undervisningsopgaver og dermed øget
undervisningstid, men væsentligt mindre tid til
forberedelse, samtidig med, at vi pålægges
stigende flere opgaver og kommunale projekter.
Der er ikke tid til at løse opgaverne og projekter
opleves at give et tvivlsomt udbytte i bedste fald
som værende spild af tid. Mange lærere giver
udtryk for en stadig mere stresset hverdag og et
arbejde, hvor det er svært at nå sine ambitioner,
opfylde kerneopgaven og i det hele taget passe sit
arbejde på en tilfredsstillende måde. Endnu en
gang er der underskud og der skal spares.
En god folkeskole er en central velfærdsydelse og
noget som borgerne måler kommunen på. Vi
opfordrer vores politikere til at passe på
folkeskolen og folkeskolens ansatte. Lærere, der
trives i deres arbejde, er nøglen til at nå de
ambitioner kommunen har for Folkeskolen.
På vegne af tillidsrepræsentanterne i Holbæk
Lærerkreds, Fællestillidsrepræsentant Jens
Rohrberg
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