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Afskedigelser og ikke-genbesatte stillinger 
Kredsen har fortsat løbende kontakt til de medlemmer, 
der blev afskediget den 3/11. Nogle har allerede fået 
tilbudt et job andre steder og er på vej videre. Vi har en 
forventning om, at alle de berørte i en nær fremtid har 
fået et job, og at ingen derefter er ledige eller 
jobsøgende. 
 
Udvalget  ”Læring og trivsel for børn og unge” har 
oplyst, at der på DLFs område derudover har været 13 
stillinger, der ikke er blevet genbesat. Vi er i gang med at 
finde ud af, hvor dette har været tilfældet. 
 
Afskedigede og ikke genbesatte stillinger for DLFs 
medlemmer giver i alt 23 stillinger ud af de ca. 300 
kommunen samlet bliver reduceret med. 
 
CSU har været den afdeling, der er blevet hårdest ramt. 
Her gør TR i samarbejde med kredsen et stort arbejde 
med ledelsen, politikerne og pressen. 

Løntjek 
 
Vi har netop afholdt årets løntjek. TR 
har ude på afdelingerne haft fingrene 
i en del lønsedler. På kontoret var der 
velbesøgt hele den dag, hvor Lone, 
vores sagsbehandler, tog imod. God 
service til medlemmerne. 

HUSK 
 

Nytårskur på kredskontoret  10/1 kl. 16 
Medlemskursus 27-28/1 

Arbejdsmiljøkonference 1/2 kl.  8.30-15.00 
Generalforsamling 24/3 
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Fælles forståelse omkring 
prøveafvikling 
 
Der er lavet en ny fælles 
forståelse omkring afvikling af 
folkeskolens afgangsprøver 
gældende for prøveperioden 
maj-juni 2017.  
 
De tilbagemeldinger, der har 
været ude fra skolerne omkring 
prøveafviklingen, har været 
centrale, og der er blevet lyttet 
til vores oplevelser. TR på de 
afdelinger, der har udskoling, 
vil på TR-mødet i januar få 
detaljerne, så de kan orientere 
på skolerne. 
 
Her skal det dog nævnes, at 
der fra næste år vil være en 
kobling mellem antallet af 
elever, man skal have til prøve 
og den tid, man får til opgaven. 
Eksaminator vil få lidt mere tid 
end censor til opgaven, og der 
vil som udgangspunkt være to 
eksaminatorer til prøverne i 
både idræt og den nye 
naturfagsprøve i fysik, biologi 
og geografi.  

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 
 
Aftalen omkring opsplittelsen 
(virksomhedsoverdragelsen) af UU mellem 
Kalundborg, Odsherred og Holbæk er nu på plads. Alle 
medarbejdere har et arbejde, der hvor de gerne vil 
være. Til august vil UU holde til ude på det tidligere 
seminarium med deres helt egen UU-Holbæk. 

Lærerflugt 
 
Her på kredskontoret får vi flere henvendelser fra TR, som går 
på, at lærere har sagt deres stilling op. Det forlyder, at årsagen 
til opsigelserne er en stor frustration, som går på den 
manglende mulighed for, at udføre sit arbejde 
tilfredsstillende. Der er for mange opgaver og for lidt tid til 
forberedelse. De meget snævre økonomiske rammer, som 
kommunen giver skolerne, spiller også ind i beslutningen. Selv 
om det er svært at rekruttere lærere, virker det til tider som 
om kommunen ikke tager problemet alvorligt.  Det er 
ansvarsforflygtigelse og at lukke øjnene for problemet. 
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Jeg vil ønske alle medlemmer af Holbæk 
Lærerkreds og deres familier en glædelig jul 
og et godt nytår 
 
Jens Rohrberg, formand 

Drøftelser med skoleledere og kommunen 
 
Efter nytår går drøftelserne mellem kredsen, 
skolelederne og skolechefen omkring næste 
skoleårs overordnede ramme, 
planlægningsgrundlaget, i gang. 
 
Vi har oplevet, at det blandt lærerne har 
været småt med oplevelsen af konkrete 
forbedringer, så vores fokus vil ligge på at få 
præciseret teksten, så det bliver mere 
tydeligt, hvordan de enkelte tiltag konkret 
skal udmøntes. 

 

 
Kommunalvalg 2017 
 
Kredsen er begyndt på 
aktiviteter omkring næste års 
kommunalvalg. Det gøres for 
at sætte vilkårene og 
udsultningen af folkeskolen i 
Holbæk på dagsordenen. 
Kontakt til politikere, 
læserbreve og brug af 
facebook, bliver en del af 
opgaven. 
 
Vi vil gøre vores til, at der 
bliver valgt nogle politikere, 
der vil folkeskolen og lærerne 
det godt. 
 
Politikere, der vil give lærerne 
en aftale, der giver mere tid til 
forberedelse af- og kvalitet i 
undervisningen. 
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