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Kære medlemmer 
 
Jeg håber, at I alle har haft en dejlig sommerferie, selv om vejret 
i Danmark ikke har vist sig fra sin mest sommerlige side i en 
sommer, hvor rigtig mange af jer pga Corona har valgt at holde 
ferien herhjemme. Nu er skoleåret så godt i gang igen, og der er 
rigtig mange – endnu flere end normalt - emner på programmet, 
så I har nok at se til. 

Der er indgået en central arbejdstidsaftale – kort om indholdet og det videre forløb 
DLFs og KLs forhandlere har ikke ligget på den lade side hen over sommeren. Det var forventet, at der i løbet af 
foråret ville være indgået en central arbejdstidsaftale, men det lykkedes ikke, og forhandlingerne blev sat på 
pause hen over sommeren. Men i tirsdags kunne parterne så overraskende præsentere en central 
arbejdstidsaftale, som skal afløse Lov 409: 
 
• Det er meget positivt, at der har været gensidig vilje til at indgå en aftale, så vores arbejdstid ligesom for alle 

andre faggrupper nu igen aftales i stedet for at være reguleret af en lov 
• Da aftalen har en overordnet/ikke så konkret udformning, vil betydningen være størst i de kommuner, hvor 

det indtil nu ikke har været muligt at indgå lokale aftaler 
• I aftalen lægges der stor vægt på betydningen af det gode samarbejde på alle niveauer 

(kommune/lærerkreds og leder/TR-lærerkollegium), og det er heldigvis allerede til stede i Holbæk Kommune 
• Det forudsættes desuden, at lokale aftaler kan videreføres. Vi har i Holbæk Kommune i løbet af de seneste 3 

år udviklet en god aftale, som på en række punkter er væsentlig mere konkret end den centrale aftale, og 
den er der heldigvis enighed om at videreføre. Så på den måde kommer den centrale aftale ikke til at få 
voldsomt stor betydning for jer 

• Vi skal drøfte aftalen i kredsstyrelsen på mandag, inden vi laver en anbefaling til jer. Min umiddelbare 
indstilling er at anbefale et ja ud fra den overordnet positive tilgang fra begge parter i aftalen, og ikke mindst 
fordi de lokale aftaler kan videreføres 

 
 

Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside 

www.052.dk 
Se mere på næste side   

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
https://www.dlf.org/media/13654636/aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_2020.pdf


Hvad sker der så nu? 
Alle landets kredsformænd fik aftalen gennemgået på et møde i tirsdags.  
I går, onsdag, var der et virtuelt TR-stormøde, hvor alle landets TR’er fik en 
gennemgang af aftalen. På tirsdag i næste uge er der et regionalt TR-møde for 
sjællandske TR’er i Vordingborg. Og så er det meningen, at I skal orienteres, 
og det vil i første omgang foregå ved at I alle modtager et medlemsbrev og en 
video fra Anders Bondo.  
 
Desuden vil der blive indkaldt til møder i Faglig Klub, ligesom der vil blive 
suppleret med virtuelle medlemsmøder, hvor der bliver mulighed for at 
kommentere og stille spørgsmål til bl.a. Anders Bondo. Tidspunkterne for 
disse virtuelle møder kommer hurtigst muligt. 
 

Afstemningen om selve aftalen vil finde sted elektronisk i tidsrummet 
25. august til 1. september, så der er tale om et komprimeret forløb 

 

Skolestart – stadig med en vis grad af 
Corona-tiltag 
Vi havde alle håbet, at Corona ville forsvinde 
hen over sommeren, men det er desværre 
ikke sket. I har nu den fordel, at I i løbet af 
foråret fik indarbejdet en række rutiner, som 
på forskellig vis gav både jer og eleverne en så 
sikker skoledag som muligt, og mange af disse 
rutiner videreføres, selv om fx afstandskrav 
eleverne imellem er lempet hen over 
sommeren. 
Tiden med den anderledes måde at drive 
skole på gav også en række gode 
indholdsmæssige og pædagogiske erfaringer, 
som vi som kreds arbejder videre med at få 
gjort mere permanente. 
Men perioden frem til sommerferien bød 
også på færre lektioner om ugen for eleverne. 
Nu er de og I tilbage på fuldt timetal, og det 
fører til en række opmærksomhedspunkter. 
Bl.a. fører måden at afvikle elevernes 
frikvarterer på rigtig mange steder til, at I får 
en øget tilsynsforpligtelse, ligesom der kan 
være tale om øget behov for fx afspritning af 
kontaktflader i faglokaler. Her er det vigtigt, 
at I ude på skolerne – i TRIO og MED - aftaler 
gode måder at håndtere det på, så antallet af 
opgaver og tiden til at udføre dem hænger 
sammen.  

Jeres dialog med en leder 
om jeres arbejdsopgaver 
Som en konsekvens af vores lokale 
arbejdstidsaftale vil I i løbet af den næste 
måned blive inviteret til et møde med en af 
jeres ledere, hvor I skal snakke om antallet af 
jeres arbejdsopgaver og tiden til at udføre 
dem. 
I den forbindelse har kredsen udarbejdet en 
lettilgængelig skabelon, hvor I kan skrive 
jeres arbejdsopgaver og tidsestimere dem 
som et udgangspunkt for samtalen. Jeres TR 
har præsenteret jer for skabelonen og vil 
gerne være behjælpelig, hvis I har spørgsmål 
i forbindelse med, at I udfylder den. 
For at skabe det bedst mulige overblik både 
for jer selv og jeres leder vil jeg opfordre jer 
til at få udfyldt skabelonen. 



Professionel Kapital 
I efteråret løber der et meget spændende forløb af stablen under titlen ”Professionel Kapital”. Helt i tråd med indholdet i den centrale 
arbejdstidsaftale er omdrejningspunktet, hvordan et godt samarbejde mellem ledelsen, jer lærere, pædagoger, der er med i undervisningen og det 
administrative personale er altafgørende for, at den enkelte skole udvikler sig på en positiv måde. 
 
Forløbet har allerede kørt i en lang række kommuner med meget positive resultater, og vi glæder os derfor rigtig meget til, at det også bliver en del 
af vores hverdag på skolerne i Holbæk Kommune. En vigtig forudsætning for at godt afsæt for skolernes TRIO’er, som er dem, der primært skal 
arbejde med forløbet, er, at I får udfyldt det spørgeskema, som snart lander i jeres mailboks. Vi ved godt, at I tit får diverse undersøgelser, man 
gerne vil have I svarer på, og I oplever ikke altid relevansen som lige stor. I dette tilfælde vil det dog være meget hjælpsomt for alle parter, hvis I 
hjælper forløbet godt i gang ved at svare.  En høj svarprocent er nemlig en forudsætning for, at TRIO’en har noget repræsentativt at arbejde med. I 
kan evt. se denne lille introduktionsvideo på et minut. 

Generalforsamling 
Så ser det endelig ud til, at det lykkes for os at få afviklet vores generalforsamling, som vi jo måtte udsætte i foråret pga Corona. 
Det bliver onsdag d. 2. september klokken 17-20 formentlig i Gislinge. De har dog gang i en tagrenovering, som måske ikke er færdig til d. 2. 
september. Hvis vi bliver nødt til at flytte generalforsamlingen bliver den i stedet afholdt på Absalonskolen. I får selvfølgelig besked, hvis vi bliver 
nødt til at flytte stedet for generalforsamlingen. 
 
Op til det oprindelige tidspunkt for generalforsamlingen fik I bl.a. udsendt valgoplæg fra de kandidater, som på det tidspunkt ville stille op til 
kredsstyrelsen. På det tidspunkt var der en kandidat mere, end der er plads til i kredsstyrelsen. Op til sommerferien skrev vi ud til jer, om der var 
nogen, der i løbet af de seneste måneder havde fået lyst til at stille op. Vi har ikke hørt fra yderligere kandidater, men Lene Hvidtfeldt fra 
Hjortholmskolen har besluttet sig for, at hun denne gang stiller op som suppleant og ikke til selve kredsstyrelsen. Det betyder, at lige nu svarer 
antallet af kandidater til antallet af pladser i kredsstyrelsen. 
Vi har vedhæftet kandidaternes valgoplæg, som de så ud i marts. Der er flere af os, mig selv inklusive, som ville ændre lidt i vores oplæg nu, hvor 
der gået et halvt år fra det tidspunkt, hvor generalforsamlingen skulle have været afholdt.  Men grundlæggende står vi selvfølgelig for det, vi skrev 
dengang, så vi har valgt at fastholde ordlyden. Til gengæld har jeg lavet et lille tillæg til den skriftlige beretning, som handler om de vigtigste emner, 
der har præget jeres og kredsens hverdag siden starten af marts. Hele den skriftlige beretning er vedhæftet, men det er kun de sidste tre sider, som 
er nye i forhold til den oprindelige beretning.  
 
Det er vores ambition at lave en ”effektiv” generalforsamling, både fordi vi har en time mindre end normalt  
og fordi generalforsamlingen i år afvikles på en onsdag, hvor I skal op på arbejde dagen efter. Vi tager diverse  
Corona-forholdsregler, så I trygt kan komme og deltage, og vi håber på et stort fremmøde. 
  
Mange hilsner – og I ønskes alle et rigtig godt skoleår 2020-21 

 
   Hans Junker, kredsformand  -  ”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”         

https://video.holbaek.dk/LAER/ProfessionelKapital.mp4
https://video.holbaek.dk/LAER/ProfessionelKapital.mp4
https://video.holbaek.dk/LAER/ProfessionelKapital.mp4

