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Møde med skolechefen og skolelederne 
 
Tirsdag den 7/2 var der møde mellem Chefen for Læring og Trivsel, de fire skoleledere  
og hele kredsstyrelsen. 
 
Formålet var i fællesskab at finde muligheder for at skabe et godt lærerliv, da alle 
mødedeltagerne har en fælles interesse i dette.  
 
Vi drøftede arbejdsvilkår, arbejdsmiljø, rekruttering(sproblemer), pædagoger i 
undervisningen samt økonomi. 
Nogle af temaerne var muligheden for en kortere skoledag og at skrue ned på antallet af 
opgaver for at give mere tid til forberedelse.  
 
Den 1. marts fortsætter drøftelserne med henblik på at lave et godt planlægningsgrundlag 
for det kommende skoleår. 

Medlemskursus 
 
Den 27-28/1 afholdt kredsen det årlige medlemskursus i dejlige og 
inspirerende rammer. Her mødte vi ca. 10% af vores medlemmer. 
 
Kurset er en kombination af oplæg og socialt samvær, og på begge parametre 
fik vi noget med hjem. Vi havde to meget forskellige foredragsholdere på 
programmet. En, der bad os vælge menneskesyn: Vil vi grundlæggende være 
Peter Plys eller Æseldyret, og en der på en meget underholdende måde 
”underviste os” i grundreglerne for voksenmobning. 
 
Om aftenen var der god stemning og socialt samvær til levende musik. Der var 
også indlæg og debat om de emner, som kredsstyrelsen arbejder med.   

TR-valg 
 

I marts er der TR-valg på 
alle afdelinger.  Din TR 
informerer om forholdene 
i forbindelse med valget.  
Jeg håber, at du deltager 
aktivt i valget, og giver den 
TR der vælges et godt 
mandat til at udføre sit 
arbejde.  
 
TR er ryggraden i 
Danmarks Lærerforening 
og en vigtig person både 
på den enkelte afdeling og 
i kredsens arbejde. 

  



 
Generalforsamling 
 
Den 24. marts afholder kredsen 
årets vigtigste begivenhed, den 
årlige generalforsamling.  
 
Formanden vil afgive beretning, og 
vi skal have sat fremtidens arbejde 
med arbejdstid og løn på skinner. 
 
Vi får en gæst. Det er Morten 
Refskov, formand for Ballerup 
Lærerkreds og Hovedstyrelses- 
medlem. Han var frontløber for et 
nej til overenskomstresultatet i 
2015 og er generelt en person 
med markante holdninger. 
 
Midtvejs i generalforsamingen vil 
kredsen være vært ved en middag. 
 
Af hensyn til bestilling af mad skal 
du tilmelde dig til din egen TR 
senest d. 10. marts. 
 
Mød op den 24. marts fra klokken 
16 til cirka 20 på afd. Absalon, 
Holbæk By Skole, Vandtårnsvej 3, 
4300 Holbæk.  

Kontingent 
 
Til august er vi tilbage til ”normalt” kontingent efter lockouten i 
2013. Siden dengang har der været forskellige kontingentsatser 
afhængig af om man lånte, ikke lånte, var lockoutet eller ikke. 
 
Princippet var, at alle ovennævnte grupper skulle ende med at 
betale stort set lige meget i sidste ende, og det er lykkedes 
rigtig fint. 
 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen d. 24. marts og 
forventes at lande på samme niveau som før konflikten i 2013 
svarende til 539,- pr. mdr. 

Vind billetter til COMEDY ZOO 
 
Deltag i generalforsamlingen den 24. marts, og vær med i 
konkurrencen om to billetter en forrygende aften med Danmarks 
Bedste Stand-up på COMEDY ZOO, København eller Aarhus.  
 
 
 
Sådan fik vi fat i to billetter:  
Efter medlemskurset blev kredsstyrelsen bedt om at evaluere en af 
foredragsholderne, og fik som tak et gavekort med to billetter. 
Vi synes, at en af vores medlemmer skal have chancen for at vinde gavekortet. 
Gavekortet bliver udtrukket blandt de fremmødte medlemmer på 
generalforsamlingen.  



Ingen må stå alene   
Jens Rohrberg,  Formand 

  

Kommunalvalg 2017 
 
Til november er der kommunalvalg. 
Kredsen arbejder på, at folkeskolen 
og dens vilkår kommer højt op på 
dagsordenen.  
 
Vi kontakter politikere, skrive 
læserbreve, vil afholde vælgermøde 
og være aktive på de sociale medier. 
 
Medlemmerne er også meget 
velkomne til at bringe folkeskolen 
som tema ind i valgkampen.  
 
Vi skal have gjort det tydeligt, at 
politikerne må tage ansvar for den 
folkeskole, de ønsker i Holbæk. 
 
Der kommer mere information 
efterhånden som valget nærmer sig. 
 

Vi er også på Facebook 

En arbejdstidsaftale – måske?! 
 
De Radikale, Socialdemokratiet og Enhedslisten har sat et punkt på kommunal-
bestyrelsens dagsorden. De ønsker, at kommunen indgår en arbejdstidsaftale med 
lærerkredsen. 
 
Den skal indeholde noget om tid til forberedelse, tid på opgaverne og et maksimalt 
undervisningstimetal. 
 
Det bliver spændende at se, om der kan skabes et flertal for dette, så vi kan 
komme i gang med forhandlinger, som kan sikre gode vilkår for lærerne i Holbæk. 
 
Vi er klar!! 

Budget igen-igen 
Der arbejdes meget med at få kommunens budget til at 
holde. Første tiltag var de mange fyringer den 3. 
november.  
 
Nu er der forslag om at skære antallet af ugentlige 
pædagogtimer i skolen ned fra 12 til 9. 
Jeg tror det vil ramme muligheden for at lykkes med 
inklusionen og dele af folkeskolereformen. 
 
Der skæres også ned på kompetencemidlerne. 
 
Det fylder rigtig meget i hverdagen, at midlerne er 
knappe, og man skal slå knuder på sig selv for at få 
enderne til at mødes. 
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