
Kære medlemmer! 
  

Holbæk Lærerkreds afholder 
generalforsamling 

med valg af kredsstyrelse 
 

Onsdag 
den 2. september 2020 

kl. 17.00 på Gislinge Skole  
  
 Post Hvem stiller op? 

Formand Hans Junker 

To kongresdelegerede Jesper Nielsen 
Louise Villadsen 

Næstformand Louise Villadsen 

Kasserer Betina Elmdam 

To suppleanter for de 
kongresdelegerede 

Tanja Robrahn 
Hanne Kilt 
Dan Eriksen 

Et menigt medlem Den der ikke er blevet valgt til 
nogle af de foregående poster 

To suppleanter til 
kredsstyrelsen 

Lene Hvidtfeldt 
Jan Michael Nielsen 

Det er også muligt at stille op til valget på 
generalforsamlingen. I dette nyhedsbrev kan du læse 
valgoplæg fra kandidaterne.  

Dette nyhedsbrev er redigeret og 
genudsendt august 2020 



Da jeg for to år siden stillede op til 
formandsposten, var det dels for at for at 
sikre jer de bedst mulige arbejdsbetingelser 
ved at stå i spidsen for arbejdet med at lave 
en forbedret lokal arbejdstidsaftale og dels 
med en generel ambition om sammen med 
den øvrige kredsstyrelse at gøre en positiv 
forskel for jer som medlemmer af Holbæk 
Lærerkreds. 
Og jeg mener, at både kredsstyrelsen og jeg 
er lykkedes, fordi vi i dag har en lokal 
arbejdstidsaftale, hvor 
 
• I alle underviser en lektion mindre end i 

2018 
• Der er lavet en tydelig beskrivelse af de 

375 timer, der er afsat til hhv jeres 
individuelle og fælles forberedelse 

• der er mulighed for fleksibilitet i forhold 
til hvor og hvornår I udfører andre 
opgaver end undervisning 

• der er mulighed for, at I kan tidsestimere 
de opgaver, der ikke er undervisning og 
forberedelse i den dialog, der skal foregå 
ved skoleårets start mellem jer og en 
pædagogisk leder om jeres samlede 
opgavemængde 
 

Vi i kredsstyrelsen og jeg er også lykkedes 
med, at Holbæk Lærerkreds er en aktør, 
der i endnu højere grad bliver lyttet til og 
inddraget i det samarbejde, der foregår 
med politikere og forvaltning i alle 
skolepolitiske spørgsmål. 

Der er dog stadig områder, der kalder på 
en stor og fokuseret indsats. Her vil jeg 
nævne arbejdet med at: 
 
• gøre vores lokale arbejdstidsaftale 

endnu bedre ved at få skolelederne til 
at tage ansvaret for at prioritere og 
tidsestimere de af jeres opgaver, som 
ligger ud over undervisning og 
forberedelse som udgangspunkt for 
den dialog, I har med en pædagogisk 
leder om jeres samlede 
opgavemængde 

• skabe bedre vilkår for alle elever og 
lærere i Holbæks folkeskoler, fx 
gennem tolærerordninger/coteaching, 
så inklusionen rent faktisk lykkes 

• sikre jer muligheder for 
kompetenceudvikling, så I står bedre 
rustet til at varetage såvel 
undervisnings- som trivselsopgaven 

 
Følgende ligger til grund for min måde at 
arbejde på: 
 
• vedholdenhed 
• ordholdenhed 
• ordentlighed 
• god og rettidig kommunikation 
 
Jeg håber på jeres opbakning til fortsat at 
stå i spidsen for kredsstyrelsens arbejde 
med alle de aspekter, som har betydning 
for jer som lærere i Holbæk Kommune. 

 

Valg til formandsposten 

 
Hans Junker, formand for Holbæk Lærerkreds og 
tilknyttet Tuse Skole. 
 
Jeg genopstiller som formand for Holbæk Lærerkreds 



Jeg hedder Louise Villadsen, er 35 år 
gammel og har arbejdet på Jyderup skole 
de sidste 11 år, hvor jeg har været 
tillidsrepræsentant siden 2016. 
 
Da jeg for to år siden valgte at stille op til 
kredsstyrelsen, var det med et klart ønske 
og mål om at være med til at skabe 
forbedringer for lærerne b.la. gennem en 
arbejdstidsaftale. På trods af at vi igennem 
de sidste to år har haft en arbejdstidsaftale, 
som har haft fokus på forberedelse, mener 
jeg ud fra lærerperspektivet fortsat, at der 
er plads til forbedringer.  
 
Netop derfor vælger jeg at stille op til 
næstformand og kongresdelegeret. 
Jeg har et ønske og en ambition om at 
være med når store emner forhandles, 
både i kredsstyrelsen og på landsplan, og 
jeg mener at jeg med min ordentlighed, 
nysgerrighed, stædighed samt en viden om, 
hvad der betyder noget essentielt for 
lærerne, kan bidrage med noget særligt ved 
forhandlingsbordet. 
 
  
 

Jeg mener selv , at jeg er et meget 
lyttende og reflekterende menneske, og 
foretrækker at få “svesken på disken” 
frem for at gå som katten om den varme 
grød. Jeg er ikke bange for uenigheder 
eller kritiske holdninger, men arbejder 
generelt ud fra tesen om, at man kommer 
længst med ordentlighed. 
 
Derfor håber jeg, at DU vil komme til 
Generalforsamlingen torsdag den 
26.marts og stemme på mig som 
næstformand og kongresdelegeret. Kom 
frisk!  

 

Valg til kongresdelegerede og 
næstformandsposten 

 
Louise Villadsen, Jyderup skole  
 
Jeg stiller op som næstformand og kongresdelegeret 



Jeg genopstiller som kongresdelegeret. Det er 
noget med indflydelse og være der hvor 
tingene sker. Forhandlingerne om en central 
arbejdstidsaftale her til foråret er meget 
afgørende for såvel vores som foreningens 
fremtid. Vi skal lykkes med at få en ordentlig 
aftale hjem.  
 
Hvad så med det lokale? 
  
Siden sidst har vi fået en forbedret lokal 
arbejdstidsaftale – det skyldes især et sejt og 
pågående træk fra kredsens side i forhold til at 
få forbedret vilkårene i det daglige. Det har i 
høj grad været en holdindsats. Det vil jeg 
fortsat gerne være en del af. Jeg går primært 
til valg på følgende: 
 
Arbejdstidsaftalen – lærerne har for lidt tid til 
at løse den i forvejen alt for store mængde af 
opgaver der er. Der er brug for bedre og mere 
tydelige opgaveoversigter. Vi har en opgave i, 
at få alle lederne til at forstå, at en tydelig 
opgaveoversigt med tid på opgaverne faktisk 
hjælper både dem og lærerne til at arbejde 
professionelt med opgaverne og ikke, som jeg 
tror mange lederne har en opfattelse af, det 
modsatte 
Det didaktiske – undervisningen. Vi skal 
tilbage til at tale om didaktik og om 
undervisning. Der har været alt for meget 
læring, mål, styring, input og output i de sidste 
mange år. De seneste ændringer i fælles mål 
og at fokus er ved at blive flyttet fra mål til 
formål, giver mig håb om, at vi er ved at 
komme tilbage til det didaktiske og 
undervisningssporet - kernen i vores arbejde. 
Vi har fået nedtonet kravene til brug af 
læringsplatformene, så det nu – næsten – er 
os lærere der beslutter hvordan og hvor 
meget vi vil anvende dem.  
 
  
 

Nu skal vi så have bedre muligheder for 
også selv, på skolerne, at vælge om og 
hvilke elektroniske portaler der skal 
investeres i – tænk, hvis vi frit kunne vælge 
og tænk, hvis vi også havde bøger! 
Inklusionsopgaven - er vel nok den 
enkeltfaktor der har mest indflydelse på 
vores daglige arbejde. Tanken om, at så 
mange børn som muligt skal inkluderes i 
klassen og skolen er en dejlig og positiv 
tanke. I virkeligheden virker den ikke, for 
man har ikke tænkt over, hvad der skal til 
for at det kan lade sig gøre. Der er alt for 
mange modsatrettede krav og ønsker, 
hvilket gør opgaven yderst vanskelig og er 
en stor belastning for såvel medarbejdere, 
som elever og forældre. Her har 
politikerne svigtet og nogle af dem, er 
langt om længe begyndt at forstå det. Vi 
skal have bedre rammer både for læreren i 
de almindelige klasser og for de, der er i de 
særlige tilbud. Vi er som samfund ved at 
gøre en hel generation fortræd – det skal 
ændres… og det kan kun gå for langsomt 
Demokrati og medindflydelse for alle – 
siden afskaffelsen af de pædagogiske råd 
og indførelsen af Lov409 er det så som så 
med lærernes indflydelse på skolens virke. 
Vi skal have styrket det, da det er 
afgørende for at lave en god skole og for, 
at lærerne trives i deres job. En 
genindførelse af PR vil være en god start – 
et skoleråd for hele kommunen ville også 
være dejligt. 
  
Jeg kunne nævne flere, fx klasselæreren 
tilbage (med tid til opgaven), max 25 
lektioner om ugen mm - men de 
ovenstående er efter min mening 
de mest presserende.  

Valg til kongresdelegerede 
 
Jesper Nielsen, Absalonskolen. 
 
Jeg genopstiller til kredsstyrelsen som 
kongresdelegeret 



Mit navn er Hanne Kilt og jeg genopstiller til Kredsstyrelsen. 
  
Facts om mig 
 Har været lærer i 30 år.  Arbejdet på (ca.) 10 skoler, store som små, på land og i by. 
Fundet min rette hylde i Ugerløses specialklasserække. Her er vi en af kommunens mindste 
skoler, i det område med de fleste afdelinger.  TR fra 2011 og har oplevet alle omvæltningerne. 
I kredsstyrelsen siden 2015, med hovedansvaret for AMR’erne, arbejdet for pensionisterne, 
medlemskurser, kontakt til HR, SPT.  

 
Mine mærkesager 
 
• Inklusionsopgaven 
• At vi som kreds holder fast i de særlige medlemsgrupper og får dem i huset til 

medlemsmøder med fokus på netop deres område fx specialområdet og alle de 
knopskydninger vi ser på skolerne 

• Arbejdsmiljøet for alle på skolerne 
• At vi som kreds har fået AMR’erne i huset, både alene og sammen med TR’erne 

• De har nu et kollegialt netværk. Det kan bl.a. forbedre B-sidens samarbejde i MED-
udvalgene 

• Sammenlignelige arbejdsforhold og et godt samarbejde 
• Arbejde for at små og store skoler i ét område og i én kommune får sammenlignelige 

arbejdsforhold og et godt samarbejde. 
 

Valg til kongresdelegeret 

 
Hanne Kilt, Ugerløse skole. 
 
Jeg genopstiller til kredsstyrelsen 



Jeg hedder Tanja Robrahn og jeg har været 
lærer i 16 år.  
  
Det gode lærerliv  - er det jeg gennem 
mine 9 år som tillidsrepræsentant på Nr. 
Jernløse skole har arbejdet for. Det er det 
jeg brænder for og det ligger mig meget på 
sinde, at mine kolleger trives i deres 
arbejdsliv. 
  
Det der har betydning for det gode lærerliv 
er : 
  
En arbejdstidsaftale der sikrer lærerne den 
nødvendige forberedelse og tid til 
opgaverne, da det vil give tilfredshed og 
forebygge stress. 
Jeg tror på at tydelige opgaveoversigter 
med tid på opgaverne kan være med til at 
forebygge, at lærere frustreres og bliver 
stressede. 
 
Et godt arbejdsmiljø på skolerne både 
fysisk og psykisk. Jeg har gennem mine år 
som tillidsrepræsentant arbejdet med 
dette område og kan støtte 
tillidsrepræsentanterne ude på skolerne i 
deres arbejde. 

Inklusion. Rammer og ressourcer skal 
passe til opgaven. Det giver trivsel hos 
elever og lærere. At arbejde med dette 
ligger mit hjerte nært og her vil jeg bruge 
kræfter på at behovene bliver synlige og 
ressourcerne tilpasses behovene. 
 
Mulighed for efteruddannelse. 
Opdatering og videreuddannelse er 
vigtigt, da vi, som professionelle lærere, 
skal have de relevante kompetencer, til 
de opgaver vi arbejder med. Jeg vil 
arbejde for, at dette bliver muligt i højere 
grad end nu. 
  
Jeg har været en del af Holbæk 
Lærerkreds fra 2010-2012 og igen fra 
december 2018 til nu, hvor jeg er 
hjemmesideansvarlig. 

Valg til kredsstyrelsen 

 
Tanja Robrahn, Nr. Jernløse skole 
 
Jeg genopstiller til kredsstyrelsen 
 



De sidste to år har jeg sammen med kredsstyrelsen, fokuseret meget på hvordan vi kan 
fastholde vores serviceniveau overfor vores medlemmer, og vi har fortaget nødvendige 
justeringer.  
 
Vi er fortsat udfordret på økonomien og det vil vi være i flere år frem, men mit og 
kredsstyrelsens mål, at vi først og fremmest har økonomi til alt det, der direkte vedrører 
medlemmerne, lige fra vores sagsbehandler til indkøb af lommekalendere.  
 
Jeg tør næsten gøre det til et løfte, at vi heller ikke i den kommende valgperiode får 
kontingentstigninger, det er endnu ikke sket i min tid som kredskasserer, og vores økonomi er 
trods vanskeligheder både sund og stabil. 

Valg til kasserer 

Betina Elmdam, Svinninge skole. 
 
Jeg genopstiller som kasserer for Holbæk Lærerkreds 



Mit navn er Dan Eriksen og jeg har de 
seneste 13 år været lærer på Vipperød 
Skole. Jeg underviser i udskolingen i fagene 
samfundsfag, historie og idræt.  
  
Jeg har været tillidsrepræsentant siden 
konflikten i 2013 og meldte mig som 
kandidat til tillidshvervet dengang, fordi jeg 
troede på, at jeg kunne gøre en forskel for 
mine kollegaer. Jeg mener, at jeg har 
bidraget til at gøre en forskel ved at få 
gennemført mange af de mål, som jeg 
havde på daværende tidspunkt. Dette har 
bidraget til et bedre arbejdsmiljø og en 
større grad af kollegial indflydelse på vores 
arbejdsliv på skolen.   
  
Det er den samme tro på, at jeg kan gøre 
en forskel for resten af mine kollegaer i 
Holbæk Kommune, der gør, at jeg gerne vil 
være med, når der skal træffes beslutninger 
og lægges strategier kommunalt.  
  
Udfordringerne nu er anderledes end i 
2013, og der er heldigvis en del, der er gået 
vores vej siden, men jeg mener dog stadig, 
at der er stadig mange steder, hvor vores 
arbejdsvilkår kan forbedres.  
 
 

Derfor vil jeg bl.a. kæmpe for:  
 
1. Et øget professionelt råderum som 

“individuel “lærer.   
2. En øget selvbestemmelse på de 

enkelt afdelinger. 
3. En større sammenhæng mellem 

virkeligheden på de enkelte skoler og 
kommunens visioner.  

  
Dette skal bl.a. ske ved at: 
  
1. Sørge for at lave aftaler, der sikrer en 

større grad af personlig frihed ift. 
planlægningen og evalueringen af den 
daglige undervisning. Her tænker jeg 
bl.a. på brugen af de digitale 
læringsplatforme. Der skal arbejdes 
med de digitale læringsplatforme, der 
hvor det giver mening.     

2. Det kommunale formynderi skal 
begrænses, og der skal i højere grad 
skabes plads til, at de enkelte 
afdelinger / teams får mulighed for 
selv at lave pædagogisk 
udviklingsarbejde - med projekter, der 
giver lokal mening.  

3. Der skal udarbejdes en realistisk og 
holdbar inklusionspolitik i Holbæk 
Kommune samt et budget, der giver 
mulighed for at drive en god 
folkeskole - og ikke bare en skole der 
“overlever”. 

Valg til kredsstyrelsen 

 
Dan Eriksen, Vipperød skole 
 
Jeg stiller op til kredsstyrelsen 



Foreløbig dagsorden til den 
ordinære generalforsamling 
 
1. Vedtagelse af forretningsorden  
2. Valg af  

a) dirigent  
b) referent  
c) stemmetællere  

3. Formandens beretning  
4. Indkomne forslag  
5. Regnskaber  

a) kredskassen  
b) kredsfonden  
c) særlig fond  

6. Budget og fastsættelse af 
kontingent  
7. Valg af kredsstyrelse  
8. Valg af revisorer  
9. Evt. 

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3 

Tlf. 59438103  
052@dlf.org 
www.052.dk 

 
 

Åbningstider  
Mandag 10-16 
Tirsdag 10-16 
Onsdag 10-16 
Torsdag 10 -17 
Fredag 10 -13 

 
 
 
 

 
 


