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Kære medlemmer 
 
Så er der allerede et nyhedsbrev til jer igen, og det skyldes 
selvfølgelig den mail I fik fra vores borgmester i mandags, hvor 
hun forklarede baggrunden for det politiske udspil på 
folkeskoleområdet, som hun har lavet og heldigvis har fået 
bred politisk opbakning til. I får ligeledes en kort opdatering på 
afstemningen om den centrale arbejdstidsaftale, Professionel 
Kapital, vores generalforsamling og en aktuel problemstilling 
omkring Covid-19.  
 
Vi har endvidere lagt en videohilsen til jer ud på kredsens 
facebookside: https://da-dk.facebook.com/HolbaekLaererkreds 

Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside 

www.052.dk 
Se mere på næste side   

DLF´s telefoner er åbne 
mandag  d. 31. august 

Generalforsamling 
 
Nu er det helt fast, at årets generalforsamling bliver afholdt på skolen i Gislinge næste onsdag, d. 2. september, 
fra 17-20. Der er tilmeldt 87 deltagere. Jeg glæder mig til, at vi kan få snakket om både det forgangne år og de 
perspektiver som det politiske udspil om folkeskolens fremtid i Holbæk Kommune lægger op til. Og vi skal jo også 
have valgt en ny kredsstyrelse. 

Afstemningen om en central 
arbejdstidsaftale 
 
Afstemningen startede i tirsdags, og i 
skrivende stund har 234 af jer svarende til 
godt 40% været inde og afgive jeres 
stemme. Det er fint, men jeg vil samtidig 
endnu en gang opfordre de af jer, som 
endnu ikke har stemt til at gøre det, så vi 
kan få en højere stemmeprocent uanset 
om I er enige med os i kredsstyrelsen i, at 
aftalen har en værdi, som gør, at I 
stemmer ja eller om I mener, at aftalen 
ikke er god nok, så I stemmer nej. 
 
Afstemningen slutter på tirsdag d. 1. 
september klokken 16, og klokken 16.30 
forventes resultatet at kunne 
offentliggøres. 
 
I lighed med tidligere afstemninger vil der  
være kage til de skoler, hvor 
stemmeprocenten er over hhv. 60% (ved 
mere end 15 stemmeberettigede) og over 
80% (ved max 15 stemmeberettigede).  
Ugerløse er første skole som opfylder 
disse betingelser, men der kommer 
forhåbentlig mange flere på ”kagelisten”. 
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Professionel Kapital 
 
Forløbet om Professionel Kapital, som rigtig mange af os havde set frem til, er 
blevet udsat et år, så det i stedet indledes umiddelbart efter sommerferien 
2021. Det er ærgerligt, at vi har været nødt til at lave denne udsættelse, men 
det giver god mening i forlængelse af hele spørgsmålet omkring 
skolestrukturændringer. På ledelsesfronten er det nemlig usikkert hvem der er 
leder hvor, når næste skoleår begynder, og da lederne er en vigtig del af TRIO-
samarbejdet, så er det ikke hensigtsmæssigt, at en leder, som måske ikke skal 
være på skolen efter sommerferien skal være en bærende kraft i en 
fremadrettet samarbejdsproces. Det betyder samtidig, at det spørgeskema, som 
jeg har skrevet om tidligere ikke længere er aktuelt 

Nye Corona-retningslinjer og afledte konsekvenser 
 
I forgårs kom der nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen i 
forhold til, hvad man som skole skal gøre, hvis en elev i en 
klasse er testet positiv for Covid-19. Det fremgår således: ”De 
nære kontakter testes to gange efter programmet for 
smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil 
igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af 
medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue/gruppe. 
De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. 
Børn/elever og medarbejdere må vende tilbage igen efter, de 
har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har 
symptomer”.  
 
Det kan have den afledte konsekvens, at I som forældre til 
børn vil kunne opleve, at jeres barn bliver sendt hjem som 
følge af retningslinjen. Jeres barn skal så testes, og I skal 
afvente svaret på testen. Denne proces kan snildt løbe op i 4 
dage. I har jo kun ret til barns 1. og 2. sygedag, så hvad gør I 
så derefter? Det spurgte vi allerede i begyndelsen af sidste 
uge kommunens HR-afdeling om, og det er blevet rubriceret 
som et såkaldt ”godt spørgsmål”. Og sådan nogen kan man 
ikke svare umiddelbart på. HR-afdelingen har derfor sendt 
spørgsmålet videre til afklaring i KL, og det afventer både 
kommunen og vi et svar på. I vil selvfølgelig blive informeret, 
så snart svaret foreligger. 

Se mere på 
sidste side 



Det politiske udspil om folkeskolens fremtid i Holbæk Kommune 
 
Inden I fik mailen fra vores borgmester sent mandag eftermiddag, så var vi som kredsstyrelse inviteret til et møde med hende, hvor hun 
præsenterede sine tanker og spurgte til vores umiddelbare vurdering. 
Under fremlæggelsen var det tydeligt, hvor betydningsfuldt dette udspil er for hende. Hendes indlevelse og engagement skinnede klart igennem, 
og forslaget rummer efter vores vurdering rigtig mange spændende og rigtige tiltag.  
 
Vores holdning kan sammenfattes i følgende fire ord: Glæde. Forventning. Spænding. Debat. 
 
Først og fremmest er vi rigtig glade for intentionerne i udspillet, som viser en oprigtig og bredt funderet politisk vilje til at ville give folkeskolen 
reelle muligheder for at holde sine budgetter. Samtidig er det meget glædeligt, at der tales om et kvalitetsløft bl.a. i form af ansættelse af flere 
lærere og en længe ønsket mulighed for kompetenceløft til jer lærere, som allerede er ansat på kommunens skoler. Ligeledes hilser vi tankerne 
omkring en ændret tildelingsmodel, som vil gøre skolerne mindre sårbare overfor eventuel elevnedgang, meget velkommen. 
Men med forslaget er der også skabt en forventning om en bedre skole blandt elever, forældre, lærere og ledere, som det er vigtigt, at 
politikerne er sig bevidst i de kommende forhandlinger. Det vil være af afgørende betydning, at politikerne ikke økonomisk ryster på hånden, når 
den endelige aftale skal indgås, for udspillet kan kun for alvor realiseres, hvis pengene følger med. Og det er her spændingsmomentet kommer 
ind. Vi håber og tror, at der er så stor politisk vilje og enighed i denne sag, at udspillet kommer i mål til gavn for alle med tilknytning til folkeskolen 
i Holbæk Kommune. Men vi ved det jo først, når budgetaftalen er indgået om formentlig en måneds tid. 
 
Så er der hele skolestrukturspørgsmålet. De seneste år har vi i kredsen med vilje ikke fokuseret ret meget på, hvilken skolestruktur, der er i 
kommunen. For så længe der ikke har været økonomi til at bedre skolernes vilkår, så spiller skolestrukturen kun en mindre rolle. Vi har lige siden 
den første strukturændring i 2012 talt for en model med selvstændige skoler, og det er i grove træk det, der er lagt op til med dette udspil. Og 
fordi der nu følger penge med, så giver det rigtig god mening at ændre den gældende skolestruktur. 
Og så er vi fremme ved det sidste af de ord, som sammenfatter kredsens holdning, nemlig debat. Der er lagt op til, at dette udspil danner 
platform for borgmesterens og Kommunalbestyrelsens tanker, men samtidig lægger borgmesteren op til, at både vi som kreds og I som lærere 
ude på skolerne får mulighed for at komme med input til en mulig kvalificering af udspillets forskellige dele, hvilket vi på kredsen har tænkt os at 
gøre – og ikke først i den officielle høringsfase.  
 
I foråret fremsatte vi fra kredsen et ønske om, at politikerne fik sat det lange lys på i forhold til, hvad de har af tanker omkring folkeskolen i 
Holbæk Kommune. Og med dette udspil er det lige præcis det, der er lagt op til. Derfor er vi både glade for udspillet og spændte på, hvordan det 
endelige forslag kommer til at se ud. 

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


