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Kære medlemmer
Dagene bliver kortere; det er mørkt både når I kører hjemmefra om morgenen, og når I kommer hjem 
igen sidst på eftermiddagen. Og mørk er det desværre også den overvejende nuance, når det kommer 
til COVID19, selvom der heldigvis indtil nu kun har været  få smittede lærere med COVID19 i Holbæk 
Kommune. Hvordan COVID19 stadig i stort omfang påvirker jeres dagligdag, og vores tiltag fra kredsens 
side for at skabe størst mulig tryghed for jer ude på skolerne er derfor det naturlige omdrejningspunkt i 
dette nyhedsbrev.

Ny skolestruktur

Der er nu kun to uger tilbage af høringsfristen i 
forbindelse med forslaget om en ny skolestruktur. Det 
betyder, at skolebestyrelser, MED-udvalg, kredsen og 
andre interesserede for øjeblikket arbejder på deres 
høringssvar. Det vil føre til, at politikerne får rigtig mange 
høringssvar, som vil indgå i den endelige beslutning. Alle 
politiske partier har dog på forhånd meldt ud, at de 
grundlæggende bakker om forslaget om en ny 
skolestruktur, men høringssvarene kan formentlig i et vist 
omfang få praktisk betydning i forhold til, hvad man skal 
være særligt opmærksom på, for at den nye skolestruktur 
kommer godt fra land.

Skolechef Julie Becher udsendte i ugens løb et 
nyhedsbrev, hvor hun fortæller jer om de tiltag, der 
allerede er sat i værk – bl.a. mht. skoleledelse - i 
forventningen om, at skolestrukturen vedtages. Det er 
fint, at I på den måde kan følge med i, hvilke konkrete 
handlinger, der allerede nu foretages.
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Fortsætter på næste side

COVID19 – betydningen af at forebygge
Antallet af smittede med COVID19 i Danmark er stabilt på et forholdsvis højt niveau, og tallene fra Holbæk bekræfter dette 
billede. Tallene viser også, at børn og unge mellem 10 og 19 år i Holbæk Kommune antalsmæssigt udgør den største andel af de 
smittede. 

Derfor er det naturligt, at både Danmarks Lærerforening centralt og vi ude i kredsene lokalt har stort fokus på, hvordan det bedst 
muligt kan lade sig gøre at holde skolerne åbne, samtidig med at både eleverne og I beskyttes bedst muligt i forhold til 
smitterisiko. Og vi kan også se på antallet af- og indholdet i henvendelserne fra jer og jeres tillidsvalgte, at det fylder rigtig meget 
ude på skolerne.

Vi har derfor sendt et brev til skolelederne, skolechef Julie Becher, direktør Lene Magnussen og politikerne i Udvalget for Børn og 
Skole, hvor vi opfordrer til 5 helt konkrete tiltag, som kan være medvirkende til at forebygge smitte ude på skolerne.

Brevet er vedhæftet nyhedsbrevet, så I kan læse det i sin helhed, men i hovedpunkter ser det således ud:

1) Muligheden for at lærerne har adgang til direkte fysisk beskyttelse mod smitte
2) Behovet for at der i lighed med i foråret gøres ekstra rent på skolerne
3) Mindske antallet af kontakter ved at lærerne underviser i få klasser
4) Betydningen af at kunne opretholde afstand mellem eleverne
5) ”Vende bøtten” så mødevirksomhed som udgangspunkt foregår virtuelt i stedet for fysisk

Punkt 1 er heldigvis opfyldt med jeres mulighed for at benytte visir i undervisningen, hvis I ønsker det, men de øvrige punkter vil 
betyde, at der på skolerne skal træffes beslutninger, som i forebyggende øjemed går længere end de gældende retningslinjer. Det 
tænker vi, at der er rigtig god grund til at imødekomme i størst muligt omfang, så man ikke senere risikerer at stå i en situation, 
hvor man fortryder, at man ikke gjorde noget, mens tid var. 

Punkt 5 er det nemmeste at imødekomme, og det sker heldigvis på et stigende antal skoler, at man ligesom i resten af Holbæk 
Kommune som udgangspunkt holder møder – både kollegialt og med udefrakommende, fx forældre - virtuelt i stedet for med 
fysisk fremmøde. Dette er også allerede udmeldt som en forventning fra direktionen d. 26. oktober gældende frem til 4. januar. Vi 
tænker, at det vil være et godt og vigtigt signal i forhold til at passe på sine medarbejdere, hvis de sidste skoler også kommer med 
og gør det, som direktionen rent faktisk forventer.



Punkt 3 og 4 vil kræve en større indsats, men det er vores opfattelse, at 
man, hvis viljen er til stede, mange steder vil kunne lave løsninger, der 
kan imødekomme ønsket om, at lærerne kun underviser i få klasser, og at 
der er god afstand mellem eleverne, og det dermed samtidig gør det 
lettere for lærerne at opretholde afstand til eleverne.

Punkt 2 omkring rengøring er et helt særligt kapitel. Her er der dels en 
kommunal erkendelse af, at der ikke gøres lige så ofte rent på skolerne 
som i foråret, men samtidig er den kommunale opfattelse, at niveauet er 
tilstrækkeligt. En stor udfordring er rengøring af de såkaldte 
kontaktpunkter. Her oplever I at skulle bruge meget tid hen over en 
skoledag i forhold til at rengøre kontaktpunkter. Når vi samtidig befinder 
os i en årstid, hvor det er sværere at være lige så meget ude som hen 
over sommeren, så stiger presset på indendørsområderne og dermed 
behovet for rengøring både generelt og i forhold til kontaktpunkter. 
Derfor er vores opfordring stadig, at der fra kommunalt hold afsættes 
flere resurser til rengøring.

Alle de ovennævnte faktorer sammenholdt med uændrede krav og 
forventninger mht. undervisning og trivsel og øgede krav mht tilsyn i 
elevpauser lægger pres på jeres arbejdsmiljø. Hvis jeres gejst skal 
opretholdes, og vi skal undgå, at I brænder ud pga de mangesidede krav, 
så er det efter vores mening af største vigtighed, at der både kommunalt 
og ude på skolerne sættes ind på at finde praktiske løsninger på de ting, 
vi her fremhæver.

Men der er også stort behov for lys i mørket, og her er det af stor 
betydning, at I ude på skolerne – evt. via et møde i Faglig Klub - får 
snakket sammen om, hvordan I kan prøve at bevare det kollegiale 
sammenhold og det gode humør, selv om I står med alle de udfordringer, 
som er beskrevet ovenfor. Der er stor forskel på jeres behov og ønsker, så 
jeres snakke kan med fordel også gå på, hvordan I bedst muligt tackler 
denne forskel, så alle føler sig hørt, forstået og inddraget i det kollegiale 
fællesskab. 



Den vigtige anerkendelse/påskønnelse
af jeres indsats

Anerkendelse og påskønnelse er vigtige 
elementer for at opretholde motivation 
og tilskynde til en ekstra indsats. 

Det ved I alt om, for det er bl.a. sådan I er 
med til at udvikle jeres elever. Dette 
gælder selvfølgelig også i forhold til jer 
som medarbejdere. Når jeres ledere 
derfor i hverdagen enten mundtligt eller 
skriftligt giver udtryk for, at de synes, at I i 
en konkret sammenhæng har gjort det 
godt, så er det medvirkende til, at I føler 
jer set og anerkendt. Det giver jer 
yderligere brændstof til fortsat at gøre 
jeres bedste.

Anerkendelse og påskønnelse kan dog også antage en mere materialistisk form. 
Mange steder – både indenfor det private og det offentlige – er der således 
tradition for, at medarbejderne får en julegave. Som I måske har læst i 
Nordvestnyt eller har hørt fra jeres ledelse, så vil nogle af jer i år få en julegave, 
mens andre af jer ikke vil få nogen gave. Den umiddelbare forklaring på 
forskellen er ikke om jeres ledelse har lyst til at give jer en gave men derimod om 
de har råd. Som jeg også udtalte til Nordvestnyt, da de spurgte om kredsens 
holdning til denne forskel, så mener vi, at man fremadrettet fra kommunalt hold 
– hvis man vil påskønne medarbejderne til jul - bør sikre, at man ude på 
arbejdspladserne kan påskønne medarbejderne på den måde, som man lokalt 
vurderer vil give størst glæde. Nogle steder kan det være i form af en gave, mens 
det andre steder fx kan være i form af penge til et fællesskabsstyrkende 
arrangement blandt medarbejderne eller noget helt tredje. Det vil sikre, at alle 
kommunens medarbejdere føler sig påskønnet og ikke som i den nuværende 
situation, hvor nogle af jer her op til jul undrende må konstatere, at jeres kolleger 
på naboskolen bliver påskønnet, mens I ikke bliver. 

OBS!
Nye åbningstider på kredskontoret

Fra uge 48 ændrer vi åbningstiderne på 
kredskontoret, så der fremover vil være 
åbent for personlig henvendelse fra 10-16 
mandag-torsdag og 10-13 om fredagen. 
Det vil fortsat være sådan, at I vil kunne 
lave en aftale med Trine eller mig udenfor 
kontorets almindelige åbningstid.



Mange hilsner fra Hans Junker, formand

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

Arbejdet med at få den centrale arbejdstidsaftale til at spille sammen med vores lokalaftale

Sidst i oktober deltog alle skolernes TR’er og ledelser i et webinar, hvor repræsentanter for Danmarks Lærerforening og KL 
sammen præsenterede indholdet i den nye centrale arbejdstidsaftale, A20. Det var startskuddet til den proces, som 
fortsætter i næste uge, hvor vi fra kredsen sætter os sammen med repræsentanter for skolelederne for sammen at finde ud 
af, hvordan elementerne fra A20 kan indarbejdes i vores lokalaftale. Vi skal også kigge på en tidsplan, fordi nogle af tiltagene
allerede skal implementeres i løbet af foråret, mens de resterende elementer støder til i skoleåret 2021-22. Vi ser frem til, at 
vores lokalaftale på den måde bliver endnu bedre og er medvirkende til fortsat at give jer gode vilkår i jeres daglige arbejde.

Frihed på folkeskoleområdet i Holbæk Kommune

Der er endnu et vigtigt lyspunkt i denne mørke årstid, nemlig udsigten til, at I på skolerne de næste tre skoleår startende fra 
sommeren 2021 vil få frihed i forhold til gældende regler i forsøget på at skabe en endnu bedre skole. Det giver god tid til at 
planlægge, gennemføre og evaluere tiltagene, og det er rigtig godt. Statsministeren udtalte i forbindelse med 
præsentationen i folketingssalen: ”…jeg synes, at tiden er kommet til, at vi tør lægge et reelt ansvar ud lokalt, så det er de 
enkelte institutioner, ledere, medarbejdere, borgere, forældre, pårørende, der får friheden”.

Hvordan dette konkret bliver udmøntet i Holbæk Kommune ved vi endnu ikke, men i denne uge har kommunalbestyrelsen 
for første gang drøftet hele denne frisættelse, og på et møde jeg havde med vores borgmester, Christina K. Hansen, kunne 
hun heldigvis fortælle, at der umiddelbart er politisk opbakning i kommunalbestyrelsen til, at friheden kommer så langt ud 
som muligt. Præcis hvordan processen skal være, drøfter de stadig. Der er stadig god tid til næste skoleår, men skoleårets 
planlægning begynder jo i løbet foråret, og her vil det være af stor værdi, at I ude på skolerne kender rammerne for, hvad 
der kan lade sig gøre.

Løntjek
I kan altid henvende jer til jeres TR eller til os på kredsen, hvis I har spørgsmål omkring jeres løn. Derudover har vi hvert år
en periode med ekstra fokus på, at I får den rigtige løn. Det bliver denne gang i januar, at vi sætter spot på jeres lønsedler, og 
I vil høre nærmere fra jeres TR.


