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Kære medlemmer
Skoleåret buldrer derudaf, og snart er det tid til en velfortjent 
pause i form af den forestående efterårsferie. Det er også 
blevet tid til en opdatering på nogle af de vigtigste områder, 
som vi på kredsen beskæftiger os med for øjeblikket. Som I kan 
se, drejer det sig om rigtig mange emner, så find en kop varm 
kaffe/te/kakao at lune jer med, inden I bruger lidt tid på at 
komme igennem Nyhedsbrevet.  I er som altid velkomne til at 
spørge både jeres TR og os på kredsen, hvis I gerne vil have 
uddybet det, vi skriver.

Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside

www.052.dk
Se mere på næste side  

Vores generalforsamling og den 
nye kredsstyrelse

Vi fik endelig afviklet forårets 
udsatte generalforsamling, og 
der var med 85 medlemmer et 
fint fremmøde. Udover min 
beretning var der en god debat 
og vedtagelse af budget og 
regnskab. Sidst men ikke mindst 
var der også valg af kredsstyrelse. 

Kongres i Danmarks Lærerforening og ny 
formand

I sidste uge afholdt Danmarks 
Lærerforening en forkortet kongres med 
fysisk fremmøde, hvilket var vurderet 
muligt pga meget stramme retningslinjer 
omkring COVID19. Hovedpunkterne var 
det fortsatte forløb omkring 
implementeringen af den nye centrale 
arbejdstidsaftale samt opstilling af krav i 
forbindelse med OK21. Vores formand 
gennem 18 år, Anders Bondo 
Christensen, går på pension, og nyvalgt 
formand efter et tæt kampvalg med 
Morten Refskov er Gordon Ørskov 
Madsen, som indtil nu har været 
formand for Overenskomstudvalget.

Vi i Holbæk Lærerkreds havde peget på 
Morten som ny formand, idet vi 
vurderede, at han ville være den bedst 
egnede til at føre Danmarks 
Lærerforening videre efter Anders 
Bondo. Vi bakker dog fuldt op om 
Gordon som vores nye formand og har 
ønsket ham held og lykke med den store 
opgave.

Trine Bollhorn er som bekendt nu vores sagsbehandler, så hun 
stoppede som næstformand, og her er Louise Villadsen, TR i 
Jyderup, vores nye næstformand. Dan Eriksen, TR i Vipperød, er 
nyvalgt til kredsstyrelsen. Ellers består kredsstyrelsen af de 
samme som i sidste periode. Referatet fra generalforsamlingen 
vil snart kunne læses på hjemmesiden.

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds


COVID19

Vi er nok mange, der havde krydset fingre og håbet, at COVID19 ville gå i sig 
selv hen over sommeren. De aktuelle smittetal viser, at det desværre slet 
ikke er tilfældet. I er som medarbejdergruppe tæt på både eleverne og 
hinanden, hvilket stiller store krav til måden I omgås for at begrænse- og 
gerne hindre smitte med COVID19. Der er en række retningslinjer, som skal 
følges, men samtidig er der blevet slækket på krav omkring fx afstand 
eleverne imellem ligesom der ikke længere gøres ligeså meget rent på 
skolerne som i foråret. Derudover går vi en årstid i møde, hvor vejret vil 
bevirke, at det at være udendørs i dele af skoledagen giver nogle 
udfordringer, som ikke har været aktuelle i det overvejende gode vejr fra 
april til nu. Det har naturligt ført til, at mange af jer spørger, hvad der kan 
gøres for at sikre jer bedst muligt imod smitte. Skolechef Julie Becher og jeg 
har i dag udsendt et fælles nyhedsbrev (vedhæftet), hvor vi bl.a. kraftigt 
anbefaler, at I opretholder forårets høje kadence af mødeaktivitet i TRIO og 
MED for på den måde hele tiden at være på omgangshøjde med lokale 
udfordringer og bud på løsninger. En af de ting jeg er vidende om er således, 
at der flere steder snakkes om, at I som lærere skal have mulighed for at 
benytte fx visir, hvis det kan være med til at skabe tryghed. Også centralt i 
Danmarks Lærerforening arbejdes der på at finde løsninger på nogle af de 
overordnede problemstillinger, se fx flg:

https://www.folkeskolen.dk/1856023/dlf-i-appel-til-minister-og-kl-skaerp-
indsatsen-for-at-bekaempe-coronasmitte-paa-
skoler?utm_source=newsletter

Lige præcis i forhold til dette punkt i nyhedsbrevet er det rigtig vigtigt, at I 
kontakter jeres TR/AMR eller os på kredsen, hvis I har spørgsmål eller gode 
forslag til, hvad der kan gøres ude på skolerne.

https://www.folkeskolen.dk/1856023/dlf-i-appel-til-minister-og-kl-skaerp-indsatsen-for-at-bekaempe-coronasmitte-paa-skoler?utm_source=newsletter


Lønstigning pr 1. oktober

De – efterhånden få – af jer, som er forudlønnet kan se det på den løn I får 
udbetalt i dag, og alle I andre kommer med novemberlønnen til at mærke, at 
den sidste del af den lønstigning, der blev aftalt ved OK18, nu kommer til 
udbetaling. Det er den sjette stigning i overenskomstperioden, og denne 
gang drejer det sig om 0,76% svarende til ca 285 kroner for en 
gennemsnitslærer. Den samlede lønstigning i denne overenskomstperiode er 
således 6,06%.

Dialogen med en leder om jeres arbejdsopgaver

Det er en del af vores lokale arbejdstidsaftale, at I 

på dette tidspunkt af skoleåret skulle have haft 

mulighed for en dialog med en leder om jeres 

arbejdsopgaver. Der er af forskellige grunde forskel 

på, hvor langt man er med det på skolerne. Nu er 

de sidste praktiske forhold afklaret, så dialogen 

også kan finde sted de steder, hvor det endnu ikke 

har været tilfældet. 

Lærerens Dag

På mandag d. 5. oktober er det 
Lærerens Dag. På mange skoler er 
det heldigvis blevet en tradition, 
at skolebestyrelse og/eller 
skoleledelse festligholder dagen 
på den ene eller den anden måde. 
I vil opleve, at jeres TR vil forsøde 
dagen med lidt kage, så vi også fra 
Holbæk Lærerkreds markerer, at 
vi sætter pris på jeres store 
indsats i hverdagen!

Foreløbig aflysning af Medlemskurset

I kredsen ønsker vi at udvise forsigtighed i forhold 
til mulig smitte med COVID19. Derfor har vi 
besluttet, at vi aflyser medlemskurset, som var 
planlagt til at finde sted d. 22.-23. januar 2021. Hvis 
forholdene igen skulle tillade at samle så mange af 
jer til et arrangement med både fagligt og socialt 
indhold, så vil I selvfølgelig få besked her i 
Nyhedsbrevet.

Opfordring til at afholde møder i Faglig Klub 
virtuelt

På samme måde vil vi opfordre til, at I indtil videre 
afholder møder i Faglig Klub virtuelt, hvis I er så 
mange, at I vil have svært ved at opretholde den 
anbefalede afstand til møderne.



Budgetaftale og ny skolestruktur

Der er nu landet en budgetaftale for Budget 2021 i Holbæk Kommune. Set 
med skole- og lærerbriller er det et rigtig positivt budget, der understreger 
Kommunalbestyrelsens fokus på Folkeskolen som det område, der har 
politisk førsteprioritet. Der tilføres midler, som sikrer, at skolerne nu har 
realistisk mulighed for at overholde deres budgetter, og nok så vigtigt er der 
nu også fokus på et kvalitetsløft. Dette løft vil blive i form af en blanding af 
ansættelse af flere lærere – her kommer der også penge fra centralt hold –
og øget mulighed for brug af tolærer-timer samt øget mulighed for den 
kompetenceudvikling/efteruddannelse, som I har et meget stort behov for 
ude på skolerne. Vi følger selvfølgelig meget spændt med i, hvordan dette 
kvalitetsløft vil blive udmøntet konkret. På samme måde har både politikerne 
og vi stort fokus på, om Holbæk Kommune har de rigtige tilbud med den 
rigtige kvalitet (og til den rigtige pris), når det drejer sig om børn med særlige 
behov. 

Forslaget til en ny skolestruktur med flere selvstændige skoler med egen 
skoleleder, som skal træde i kraft fra starten af skoleåret 2021-22, kommer i 
høring fra 7. oktober til 3. december. Overordnet ser vi rigtig gode 
muligheder i forslaget, men det er vigtigt, at der bl.a. udarbejdes en ny 
tildelingsmodel. Vi fremsender et høringssvar fra kredsen.

Afholdelse af efterårsferie

Den nye ferielov er trådt i kraft pr. 1. august 2020, og det betyder, at der nu 
opereres med begrebet ”straksferie”, og at I optjener 2,08 feriedag pr 
måned. Det betyder også, at I dermed ikke har optjent et tilstrækkeligt antal 
dage til at afholde efterårsferie i uge 42. Det er dog løst på den måde, at der 
på skolerne opereres med begrebet ”forskudsferie”, hvor I låner af de dage, 
som I vil have optjent med udgangen af oktober. Dette gælder for alle de af 
jer, som også var ansat i sidste skoleår. For de af jer, som er nyansatte efter 
sommerferien, anbefaler vi, at I lige kontakter den administrative leder på 
jeres skole for at sikre, at dette også gælder for jer.



Indefrosne feriepenge

Det er nu blevet muligt at ansøge om at få udbetalt 3 af de 5 ugers 
indefrosne feriepenge, som I ellers først ville få udbetalt, den dag I når 
folkepensionsalderen. Vi må ikke rådgive jer i forhold til, om det er en god 
idé eller ej at få feriepengene udbetalt. Men vi vil fortælle jer, at hvis I gerne 
vil have disse 3 uger udbetalt, så skal I søge på https://www.borger.dk/
senest d. 30.11. Hvis I ikke har gjort det inden den dato, vil I først kunne få 
pengene udbetalt, når I når folkepensionsalderen.

Kredskontoret i efterårsferien

Kredskontoret er lukket i efterårsferien i uge 42. I kan dog som sædvanlig få 
fat i os ved at lægge en besked på vores telefonsvarer eller ved at sende en 
mail til https://www.052.dk/ . Vi aflytter telefonsvareren og læser mails et 
par gange i løbet af ugen, og derefter vender vi hurtigst muligt tilbage med et 
svar på jeres henvendelse.

Jeg vil gerne og allerede nu ønske jer en rigtig dejlig 
efterårsferie, hvor I vil få tid til og mulighed for at fordybe jer 
i andet og mere end skolehverdagen.

Mange hilsner fra
Hans Junker, kredsformand

”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”

https://www.borger.dk/
https://www.052.dk/

