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Kære medlemmer
Dette er den sidste ordinære udgave af nyhedsbrevet inden sommerferien. Der vil også 
komme en lille nyhedsbrevs-sommerhilsen fra os på kredsen, lige inden I går på 
sommerferie

Hvad har vi lært af den måde skolen har fungeret på de sidste tre måneder?
Der er nu kun to uger tilbage af et skoleår, som vi alle vil tænke tilbage på som
”Corona-året”. For selv om perioden med mange og voldsomme ændringer ”kun” har varet 
tre måneder, så har den defineret både samfundet generelt og skoleområdet. Lige nu ser 
det heldigvis ud til, at der ikke vil komme yderligere ændringer inden sommerferien, så I kan 
begynde at kigge frem mod næste skoleår uden samtidig at skulle forholde jer til endnu en 
omgang ændrede forhold.

Vi, der ikke har vores gang ude på skolerne, har stået i kø for at rose og anerkende jer for 
den helt enestående indsats, som I har lagt for dagen siden d. 11. marts, hvor Danmark 
”lukkede ned”. Bl.a. borgmesteren, kommunaldirektøren, skolechefen og jeg som 
kredsformand har været på banen i den forbindelse, men det, der nok glæder jer allermest, 
er de mange tilkendegivelser fra både forældre og ikke mindst eleverne, som i den grad har 
værdsat, hvad I har lagt for dagen.
Det har været medvirkende til at give jer det brændstof, der har været nødvendigt for at ”gå 
de ekstra meter” i en lang periode præget af uvished.
Nu ser det heldigvis ud til, at situationen generelt er så meget under kontrol, at I vil opleve 
at vende tilbage til en ”normal” skole efter sommerferien.
Men inden vi når dertil, er det vigtigt, at I ude på skolerne og vi på skoleområdet under et 
får samlet op på de erfaringer, som I har gjort jer de seneste måneder, så de kan bruges 
fremadrettet i den måde, vi tænker skole på. Det kan handle om mange ting, som fx:

• den kortere skoledags betydning for elevernes læringsudbytte og trivsel
• betydningen af nye og anderledes måder at gribe undervisningen an på 
• hygiejne og rengørings betydning for et lavt sygefravær blandt både elever og lærere
• betydningen af et tæt og hyppigt samarbejde i TRIO og MED
• synliggørelse af betydningen af værdien af det fysiske samvær med elever og kolleger

Held og lykke med denne vigtige erfaringsopsamling!



Arbejdet med en central arbejdstidsaftale sat på pause

Jeg har i tidligere nyhedsbreve beskrevet, hvordan stemningen 
mellem DLF og KL har været positiv i bestræbelserne på at kunne 
indgå en central arbejdstidsaftale, så lærerne ikke skal være den 
eneste medarbejdergruppe, som har en arbejdstid dikteret af en 
lov, hvor alle andre har aftalte forhold.

Men i slutningen af forløbet er parterne løbet ind i så store 
udfordringer, at man i fællesskab flere gange har valgt at udskyde 
deadline for at have et resultat, som kunne komme til afstemning 
blandt DLF’s medlemmer. I sidste uge bad KL om en pause i 
forhandlingerne til efter sommerferien, og det har DLF valgt at 
imødekomme. Indgåelse af en aftale har så stor betydning, at det 
er afgørende, at alle muligheder afsøges, inden man evt. kan 
blive nødt til at kaste håndklædet i ringen. Men det er tydeligt, at 
der er store vanskeligheder, som der ikke umiddelbart kan findes 
løsninger på.

I Holbæk kommune har vi heldigvis en god lokal 
arbejdstidsaftale, men en central aftale er afgørende for, at 
lærere i alle kommuner sikres rammer, som kan være 
medvirkende til at skabe tydelighed omkring arbejdsforholdene.

Lad os sammen krydse fingre for, at pausen ikke bare er et spil for 
galleriet, men at den rent faktisk bliver brugt til at finde de 
løsninger, som er nødvendige for at kunne indgå en aftale.
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Lærerkalenderne for skoleåret 2020/21
Flere af TR’erne og en række 
pensionistmedlemmer har allerede været 
forbi kredsen og hente lærerkalendere til 
alle de af jer, som ønsker sådan en god 
gammel old school fysisk udgave. Trine og 
jeg sidder stadig klar til at dele ud til de 
TR’er og pensionistmedlemmer, som 
endnu ikke har været forbi.



Skolernes økonomi – en kraftig opfordring og en god nyhed

”Det er dyrt at være fattig”. Så er der nemlig ikke råd til at træffe beslutninger, som koster her og nu men tjener sig ind på den lange 
bane. Det er skolernes – manglende – økonomiske muligheder et tydeligt eksempel på. 

I kommunalbestyrelsen er der et stort flertal for at prioritere folkeskolen, hvilket tydeliggøres i det vedtagne ”Arbejdsprogram 2020+”, 
som gælder for en treårig periode. Men der har desværre ikke været mulighed for at sætte tilstrækkelige økonomiske ressourcer af til, 
at det for alvor rykker. En tildelingsmodel som baserer sig på elevtal er meget sårbar i tider med faldende elevtal, som vi oplever i disse 
år. Derfor er vores kraftige opfordring til politikerne, når de nu sidder og arbejder med forslag til budget 2021, at de ekstra penge, som 
tilføres folkeskolen er ”rene” og ikke reguleres for det faldende elevtal, idet det selvsagt udhuler værdien for skolerne. Det vil kunne 
medvirke til, at skolerne kan få enderne til at mødes og begynde at kunne tænke i udviklingsbaner i stedet for ren overlevelse.

Vi har set det i dette forår, hvor skolerne ”lige pludselig” stod med et forventet underskud i størrelsesordenen 12 millioner kroner, som 
de selv skulle finde via såkaldte handleplaner – et andet ord for besparelser. Det er selvsagt en tæt på umulig opgave, når der ikke er 
nogen penge at gøre godt med. Det har man også vidst, idet man ikke foreslog handleplaner for alle de manglende 12 millioner, men 
”kun” for de 10. Og hovedindtægtskilden, 6 millioner, skulle komme fra finanslovsmidler, som skulle styrke folkeskolen. 

Og så er vi fremme ved den gode nyhed. Lige inden mødet i sidste uge i udvalget for 
Børn og Skole blev der nemlig indgået en politisk aftale på Christiansborg, som 
tydeliggør, at disse finanslovsmidler skal bruges på at ansætte flere lærere. De kan altså 
ikke bruges på at ”lukke huller” i den nuværende økonomi. Derfor har udvalget også 
pillet de 6 millioner ud af handleplansfinansieringen. Men der lægges stadig op til, at 
der skal findes en måde at lave handleplaner på, som kan skaffe de 6 millioner. En 
anden talemåde lyder: ”Man kan ikke klippe håret af en skaldet”. Oversat til 
skoleøkonomisprog betyder det, at det er endog meget svært at se, hvordan skolerne 
skal kunne finde de manglende 6 millioner. Vi tillader os at håbe på, at politikerne godt 
kan se, at man ikke styrker folkeskolen, som det er deres intention at gøre, ved at 
pålægge skolerne en umulig besparelse.

Og for at slutte i det positive spor så er vi meget spændt på, hvad man forestiller sig, at 
de 6 millioner til ansættelse af flere lærere rent indholdsmæssigt skal bruges til og 
hvordan de fordeles på skolerne.
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Generalforsamling – nu kan vi endelig melde en ny dato ud; det bliver d. 2. september

En af de ting, der ikke kunne gennemføres pga. Corona, var vores generalforsamling i slutningen af marts. 
Efter de sidste meldinger om den tilladte størrelse af forsamlinger kan vi nu melde ud, at 
generalforsamlingen finder sted på Gislinge skole onsdag d. 2. september fra klokken 17-ca 20. Den 
foreløbige dagsorden er vedhæftet nyhedsbrevet.

Valg til kredsstyrelsen er en del af generalforsamlingen i år, og bortset fra Trine Bollhorn, som jo nu er 
ansat som vores sagsbehandler, så stiller alle fra den siddende kredsstyrelse op igen. Herudover stiller 
Lene Hvidtfeldt, TR på Hjortholmskolen og Dan Eriksen, TR på Vipperød skole op, så der lige nu er en 
kandidat mere end der er plads til i kredsstyrelsen.
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I det nyhedsbrev, som vi sender ud i uge 33, vil I endnu 
en gang kunne se kandidaternes valgoplæg. Hvis der i 
mellemtiden skulle være kommet flere, som kunne 
tænke sig at stille op til kredsstyrelsen, så kan man 
henvende sig til os på kredsen, så man kan få sit 
valgoplæg med i nyhedsbrevet i uge 33.
Vi håber, at rigtig mange af jer kommer til 
generalforsamlingen d. 2. september.

Jeg vil ønske jer en rigtig god afslutning på et turbulent skoleår - det 
ser heldigvis ud til, at solen vil skinne på både jer og eleverne de næste 
par uger.

Mange hilsner fra
Hans Junker, formand
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”


