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Kære medlemmer

Jeg vil starte med at udtrykke et håb om, at I alle var sunde og raske henover julen og nytåret, og at I er kommet godt 
ind i det nye år, selv om der i forhold til perioden før jul nu er endnu flere restriktioner at skulle forholde sig til.
I nyhedsbrevet lige op til jul fortalte jeg, at vi ville vente til dette – årets første nyhedsbrev - med at fortælle om de 
mange dagsordener som 2021 byder på. For der bliver rigtig meget at tage fat på, som heldigvis ikke har noget med 
Corona at gøre, men som det kan være svært at forholde sig til lige nu i en tid, hvor I endnu en gang byder ind i en 
særlig tid med alle de kvaliteter, som kendetegner lærere.

Et eksempel på en kærkommen støtte

I disse tider har vi alle brug for opmuntringer, og derfor får I 
her et lille uddrag af skribent og taleskriver Lawand Hiwa 
Namos debatindlæg i Politiken d. 7.1. 2021:

”Bare se på 2020 og den nedlukning, vi atter befinder os i. 
Tusinder af lærere har gået de ekstra mil for at få 
coronaundervisningen til at hænge sammen. 

Tusindvis af lærere udviser i de her mørke tider den ånd og 
vilje til at ville sine elever, som jeg har oplevet i to årtier. Det 
må vi ikke tage for givet! …… Den danske lærerstand er af 
en helt særlig støbning. 

Vores undervisere fortjener al den hæder, vores fællesskab 
har at give. Det er mennesker, som holder af at lære fra sig, 
men som mest af alt holder af deres elever”. 

Det er indlæg som dette, der er medvirkende til, at I på 
trods af fx de mange udfordringer med restriktioner i 
forhold til Corona bliver bekræftet i, at I gør en stor positiv 
forskel!
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Jeres Corona-virkelighed på skolerne og fokusområder fra os som lærerkreds og DLF centralt

Selv om 2021, også i skolesammenhæng, forhåbentlig kommer til at byde på meget andet end tackling af den kæmpe Corona-udfordring, så er det lige nu 
og her – og formentlig et godt stykke tid endnu, desværre – lige netop Corona-problematikker som fylder i jeres og elevernes hverdag. Og det hvad enten I 
arbejder med de sårbare børn og derfor møder fysisk op på skolerne, eller om I prøver at skabe de bedst mulige rammer for fjernundervisning af eleverne 
fra 0.-10. klasse. Der er heldigvis kommet et øget fokus på de forhold, som I, der underviser de sårbare elever, har. Det drejer sig bl.a. om:

• hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at alle elever i denne gruppe skal møde fysisk op
• udfordringerne med at både I og en række af de sårbare elever har meget svært ved at holde afstand
• muligheden for at overgå til nødundervisning, hvis det ikke er muligt at overholde de sundhedsfaglige restriktioner og anbefalinger
• det forhold, at der kommer et øget pres på jer, idet der er et stigende antal kolleger som enten selv er syge eller skal testes
• hvilket aktualiserer behovet for mulighed for at mobile teststationer kan bruges på specialskoler
• det forhold at I bliver bedt om at dække andre grupper af børn end ”jeres egne”, hvilket ikke harmonerer med opfordringen om at undervise i mindre 

og faste grupper af elever 
• en evt mulig fremrykning af vaccination af lærere i specialtilbud i forhold til det tidspunkt I ellers ville blive vaccineret på

Også for jer, der fjernunderviser er der en lang række ting, som fylder, bl.a.:

• sene udmeldinger om varigheden og omfanget af restriktioner gør, at det bliver svært at planlægge for ret lang tid ad gangen 
• ligesom i foråret er det meget relevant at se på skoledagens længde (læs: det giver rigtig meget mening at gøre den kortere, når den langt overvejende 

tilbringes foran en skærm)
• der bør skæres ned på fagrækken
• manglende udmeldinger fra centralt hold i forhold til, at det er nødvendigt at (ned)justere kravene til elevernes udbytte af undervisningen og dermed 

give jer bedre samvittighed i forhold til, at I ikke kan nå det samme hverken undervisningsmæssigt eller relationelt i den nuværende situation
• der er behov for snarlige udmeldinger om omfanget og det evt indhold af sommerens afgangsprøver
• en gennemførelse af 9. klasses projektopgave er – specielt for de elever, som skal afvikle den praktisk på fx EUC – ikke realistisk, hvis skolerne fortsat er 

lukkede efter vinterferien 

Oveni kommer en udfordring omkring afvikling af praktik for lærerstuderende. Der er nemlig en praktikperiode fra uge 2 til og med uge 6, hvor såvel de 
studerende som en række lærere giver udtryk for, at det ville give så meget mening at udskyde praktikken, så den kan foregå, når skolerne igen åbner for 
fysisk fremmøde – specielt set i lyset af at et af fokusområderne i denne praktikperiode er opbygning af relationer til eleverne. Dette kan være svært nok 
for at opretholde for jer, der har eleverne til hverdag, men det er en utaknemmelig opgave i en tid med fjernundervisning både for de studerende som slet 
ikke kender eleverne og uholdbart for eleverne, som ikke kender de studerende. Der er kontakt til undervisningsministeren i sagen, men som det ser ud 
lige nu, skal praktikken desværre gennemføres. 

På alle de nævnte områder er der dels lokale tiltag fra os på kredsen og dels centrale initiativer fra DLF i gang for at gøre denne særprægede periode bedst 
mulig for både jer og jeres elever. Og endnu en gang viser det lokale TRIO-samarbejde sit værd i forhold til at skabe den nødvendige dialog mellem de 
tillidsvalgte og ledelserne på skolerne i forsøget på at finde de bedste løsninger.



Skolestruktur

Nu er det lige op over, at den nye skolestruktur bliver officielt vedtaget i 
kommunalbestyrelsen. Det sker med stor sikkerhed næste onsdag, 
hvorefter alt det praktiske skal rulles ud for alvor. Første step er placeringen 
af de tre områdeledere som nye skoleledere og opslag af 
skolelederstillinger på de øvrige 8 skoler. Når disse stillinger er besat, kan 
besættelse af stillingerne som pædagogisk leder igangsættes, og hele 
processen forventes at være færdig til april. Denne proces fylder naturligt 
nok meget for både jer og jeres ledere.

En anden vigtig faktor i forbindelse med den nye skolestruktur er at få skabt 
en økonomisk tildelingsmodel, som sikrer et ensartet grundlag at drive 
skole på uafhængig af skolestørrelse. Her er det et vigtigt pejlemærke, at 
modellen i højere grad end i dag bliver klassebaseret, fordi det vil gøre 
skolerne mindre sårbare i forhold til udsving i antallet af elever.
Det bliver spændende at følge, hvordan de gode intentioner i 
skolestrukturændringen om bl.a. nærledelse vil blive oplevet af jer i praksis. 

A20 og vores lokale arbejdstidsaftale

Som om Corona og ny skolestruktur ikke er rigeligt at forholde sig til ude på skolerne, så skal vi også 
til at implementere elementerne fra den centrale arbejdstidsaftale, A20, i løbet af de næste 
måneder. Et par af områdelederne har i et rigtig godt samarbejde med kredsen fået udarbejdet et 
årshjul, som bliver et nødvendigt omdrejningspunkt for det arbejde, som skal ske ude på skolerne. 

TR’erne får en mere central rolle end hidtil, og I vil som samlet lærerkollegium på skolerne også blive 
inddraget mere end det hidtil har været tilfældet. Skolechef Julie Becher og jeg vil i løbet af næste 
uge melde mere ud om dette.

Der forestår så et arbejde med sammen at få skrevet en aftale, som tager udgangspunkt i 
elementerne i A20 og samtidig viderefører vores lokale arbejdstidsaftale. Dette arbejde vil foregå 
hen over de næste par måneder.



Fremtidens specialundervisning

Igennem de seneste år har vi fra kredsens side på baggrund af jeres, elevernes og forældrenes oplevelser sat fokus 
på behovet for at gentænke tilbuddene for elever med særlige behov. Det største problemfelt for alle jer, der 
underviser i den almindelige folkeskole er oplevelsen af at stå alene i klassen og skulle rumme et (for) stort 
spektrum af elevforudsætninger. Det har haft den naturlige, men dybt uheldige, konsekvens, at mange af jer 
hverken kan tilbyde det store flertal af elever i klasserne eller de særligt udfordrede den undervisning og den trivsel, 
som både de og I med rette kan forvente. Fra specialområdet er meldingerne til os, at de elever, de modtager, får 
de på et senere tidspunkt end tidligere, og at det derfor er blevet sværere at lykkes med opgaven.
Der er således al mulig grund til at finde nogle bedre løsninger til gavn for alle parter.
Det hele gøres dog ikke lettere af, at der også er bundet rigtig meget økonomi op på området, og denne 
kombination af ikke at kunne give de rette muligheder og samtidig bruge rigtig mange penge på området er en rigtig 
skidt cocktail. Derfor er der igen-igen fra kommunalt hold blevet kigget på, hvad man kan gøre, og det politiske 
målbillede lægger op til, at færre elever skal modtage specialundervisning. Det er jo (desværre) ikke os som kreds, 
der bestemmer, hvordan fremtidens specialundervisning skal skrues sammen, men vi har understreget følgende to 
for os helt afgørende pointer:

• elever skal altid have det tilbud, der sikrer dem bedst muligt i forhold til undervisning og trivsel
• hvis intentionen om flere elever i den almindelige folkeskole skal realiseres med et realistisk håb om, at det giver 

øget værdi for både eleverne og jer, så kræver det, at fx ideerne bag co-teaching bringes i anvendelse, så I vil få 
langt bedre muligheder for at være to lærere i klassen, hvoraf den ene har specialpædagogiske forudsætninger. I 
modsat fald vil de problemer, I oplever i dag, bare vokse.

Udvalget for Børn og Skole har på deres møde i sidste uge godkendt en handleplan, som ikke forholder sig til vores 
pointer, idet den beskæftiger sig med diverse strukturelle forhold i stedet for at fokusere på det tilbud, som 
eleverne får. Det er dog glædeligt, at udvalget i sine kommentarer til godkendelsen har anført, at ”udvalget er 
opmærksom på, at det er nødvendigt med investeringer på området, når målene skal indfries”. Det giver os et håb 
om, at der fra politisk side er opmærksomhed omkring, hvad det er, der skal til, for at vi i Holbæk Kommune 
fremadrettet kan lykkes bedre på dette område, end vi gør i dag.



Frihedsforsøg på folkeskoleområdet

De næste tre skoleår begyndende med skoleåret 2021-22 får vi i Holbæk 
Kommune mulighed for at lave en række forsøg, hvor vi, som det hedder på 
lovsprog: ”kan fravige statslige og kommunale regler i videst muligt omfang i 
en treårig forsøgsperiode, så der lokalt kan findes nye, kloge veje i 
opgaveløsningen på folkeskoleområdet”.

Det er en unik mulighed for at afprøve bæredygtigheden af ideer og tanker, 
som I og de andre som er en del af skolen ude lokalt kunne forestille jer. 
Også her har Corona spillet en negativ rolle, idet nogle af de lokale politiske 
drøftelser, som skulle have fundet sted i forhold til, hvad man forestiller sig, 
ikke har fundet sted endnu. Derfor begynder det stille og roligt at presse sig 
på, idet forsøgene givetvis for de flestes vedkommende vil have betydning 
for sammensætningen af jeres arbejdsopgaver næste skoleår og derfor 
naturligt skal indgå i skoleårets planlægning, som venter lige om hjørnet. Fra 
kredsens side har vi taget følgende initiativer:

• vi foreslår, at der hurtigt nedsættes en bredt sammensat følgegruppe 
med to repræsentanter fra hver af de forskellige interessenter på 
området. Vores bud er, at Kommunalbestyrelsen, administrationen, 
skolelederne, kredsen, lærere på skolerne, elevrådsrepræsentanter og 
forældrevalgte i skolebestyrelserne bliver repræsenteret i følgegruppen. 
På den måde sikres det, at der er forankring ud i alle led i forhold til at 
have overblik over de forsøg, der vil finde sted og mulighed for løbende 
at kunne følge med i udviklingen.

• vi har lagt op til, at TR’erne ude på skolerne igangsætter en proces, hvor I 
kan komme med forslag til (indholdet i) forsøg og hvor I kan diskutere, 
hvordan det skal strikkes sammen, så I ikke skal ”opfinde den dybe 
tallerken” på kort tid, når der på et tidspunkt kommer nogle 
udmeldinger, I skal forholde jer til.

Det er endnu en opgave at forholde sig til i en tid, hvor I har rigeligt at se til, 
men det er vores håb, at dette er noget, der vil kunne give energi og skabe 
glæde, fordi det denne gang bl.a. er jer, som er med til at definere, hvad der 
skal sættes i værk på netop jeres skole.



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

Ombudsmandens afgørelse i DLFs klage over Holbæk Kommunes flytning
af en lærer i sommeren 2019

Op til sommerferien 2019 valgte Holbæk Kommune at flytte lærer Karen 
Thestrup Clausen fra en skole til en anden på grund af, at man fra ledelsesside 
havde oplevet samarbejdsproblemer i et omfang, som man mente 
retfærdiggjorde beslutningen.
Både kredsen og senere DLF mente derimod ikke, at kommunen havde levet 
op til en række forvaltningsretlige krav i forløbet, så sagen blev indbragt for 
Folketingets Ombudsmand, som nu har truffet en afgørelse. I sin afgørelse 
udtaler han kritik af Holbæk Kommunes ageren, og på den baggrund har vi 
henvendt os til kommunen med følgende spørgsmål:

• hvordan vil Holbæk Kommune fremadrettet sikre sig, at kommunens 
medarbejdere partshøres over oplysninger om sagers faktiske grundlag på 
baggrund af skriftlig dokumentation?

• faglige organisationers anmodning om aktindsigt imødekommes på det 
tidspunkt, hvor det efterspørges?

• journalisering sker inden der oprettes en sag?
• kommunikere beslutninger på baggrund af ovenstående ud til kommunens 

ledere?

I dette tilfælde drejer det sig om en lærer, men det kunne lige så vel være en 
hvilken som helst medarbejder i kommunen. Derfor er sagen også af generel 
karakter, og vi afventer svar, så hverken I eller andre af kommunens 
medarbejdere fremadrettet vil risikere at havne i samme situation som Karen.

Karen er i dag heldigvis glad for at være på sin nye skole, men det er hele 
forløbet i forbindelse med flytningen og dermed jeres og alle andre 
kommunale medarbejderes retssikkerhed, som Ombudsmanden har fokus på 
i sin afgørelse.


