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COVID19 – evt. yderligere åbning af skolerne og mulighed for test 

I går gik vi ind i den næste fase i ”den kontrollerede genåbning” af Danmark. Den 

betyder, at eleverne i 9. og 10. klasse i Nord- og Vestjylland nu kan komme i skole med 

50% fremmøde, mens alle elever fra 5.-10. klasse på Bornholm er tilbage i skolerne. I 

Region Sjælland, som vi hører under, kan der måske blive åbnet for eleverne i 9. og 10. 

klasse fra mandag d. 15. marts, hvis udviklingen i smittetal går tilstrækkeligt meget i den 

rigtige retning. Det vil være en kæmpe forløsning for både jer og jeres elever, men det er 

også vigtigt, at det sikres, at det kan ske under trygge rammer, og det er det, som de 

beregninger, der konstant arbejdes på, skal belyse.

Mht. kviktest af jer som lærere er det rigtig positivt, at det nu er en mulighed på alle 

folkeskolerne, og at både Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen i den forbindelse 

betragtes som folkeskoler. CSU befinder sig pt i en gråzone, hvor kviktest på skolen ikke 

er en mulighed, men der arbejdes ihærdigt på at finde en løsning, så også de af jer, der 

er ansat på CSU, vil kunne blive testet på skolen.

Med lidt god vilje vil det også meget snart være sådan, at testmetoden bliver mere 

skånsom, så podepinden kun skal få centimeter op i næsen – og hvem ved, måske er der 

også mulighed for hjemmetest lige om hjørnet, hvis de viser sig at være pålidelige nok. 

Test vil ligeledes være en central del af, at elever i 9. og 10. klasse kan vende tilbage til 

skolerne.

Det ser til gengæld ud til, at eleverne i 5.-8. klasse må vente en rum tid på at komme 

fysisk tilbage på skolerne, og det skyldes hensynet til/frygten for, hvad en sådan stor 

oplukning vil betyde for det samlede smittetal.

https://da-dk.facebook.com/HolbaekLaererkreds


Økonomisk hjælpepakke til skolerne 

frem til sommerferien

Et bredt politisk flertal  i Folketinget har 

vedtaget at afsætte 377 millioner kroner 

til i perioden frem til sommerferien at 

give skolerne mulighed for at omlægge 

undervisningen og lave lokale løsninger, 

der tager udgangspunkt i den enkelte 

elevs konkrete behov. Der er lagt op til, 

at det bliver den enkelte skole, der 

vurderer, hvordan de penge, som skolen 

vil få tildelt, bruges bedst muligt i form af 

fx supplerende undervisning, 

tolærerordninger, co-teaching eller 

undervisning i mindre hold.

I skrivende stund ved vi endnu ikke, hvor 

mange penge, der vil tilfalde Holbæk 

Kommune og senere den enkelte skole, 

og selv om der ikke bliver tale om 

kæmpebeløb lokalt, så er der tale om en 

positiv opmærksomhed og nogle 

muligheder, som både I og jeres elever 

har hårdt brug for. 

OK21  - der er indgået forlig; de vigtigste resultater,

kredsstyrelsens anbefaling og det videre forløb

Nu er der indgået et treårigt forlig på alle de offentlige områder; kommunerne, regionerne 

og staten. Det er gået stærkt, og der har ikke været megen offentlig debat. Arbejdstagernes 

ønsker har primært gået på en sikring af reallønnen, fordi det var kendt, at pga. hele COVID-

situationen ville der være en begrænset ramme til rådighed. Op til afstemningen vil der som 

sædvanlig udkomme et særnummer af Folkeskolen med fokus på OK21-resultatet, men her 

kommer hovedelementerne i punktform:

• Generelle lønstigninger i perioden: 5,02% - og med størst udmøntning i periodens 

første to år

• Forventet lønstigning pga reguleringsordningen: 0,27%

• Forøgelse af fritvalgsordningen: 0,55% - kan udbetales med lønnen eller indbetales til 

pension

• Forventet prisstigning i overenskomstperioden: 3,95%, så reallønnen skulle være godt 

og vel sikret

• Lønforbedringer for børnehaveklasselederne – ikke store, men de er der

• Beløbet som udbetales fra Gruppelivsordningen til dækning af kritisk sygdom forøges 

til 150.000 kroner

• Retten til sorgorlov udvides

Set i det lys er det opnåede resultat uden at være prangende i kredsstyrelsens optik et 

udtryk for det bedst opnåelige i situationen, og vi vil derfor anbefale jer at stemme ja, når 

forliget kommer til afstemning, hvilket vil ske i perioden fra 6.-15. april. I slutningen af marts 

vil der blive mulighed for at debattere OK-resultatet både på skolerne, med os som kreds og 

for at deltage i virtuelle medlemsmøder på landsplan. Disse initiativer vil I høre mere om, 

når vi kommer lidt længere hen i marts. 



Ny tildelingsmodel på skoleområdet – to vigtige opmærksomhedsområder

I morgen, onsdag, skal Udvalget for Børn og Skole beslutte en ny tildelingsmodel på skoleområdet. 

Her lægger administrationen op til, at det oprindelige forslag, som har været i høring, vedtages.

Dette forslag er baseret på, at det fremover primært skal være antallet af klasser i stedet for 

antallet af elever, som afgør den enkelte skoles tildeling af økonomi. Det er godt tænkt, da det giver 

skolerne en større sikkerhed i budgetlægningen. De fire skoler har afgivet høringssvar ligesom der 

har været et MED-dialogmøde, hvor bl.a. kredsen har været med til at kunne afgive en udtalelse 

om konsekvenserne for jer som medarbejdere.

Jeg vil gerne fremhæve to punkter, som har stor indflydelse på jeres hverdag:

• Både høringssvarene fra Skovvejens Skole og Kildedamsskolen samt vores udtalelse fra MED-

dialogmødet lægger stor vægt på, at udfordringen mere handler om skolernes samlede 

økonomiske muligheder/udfordringer end selve tildelingsmodellen. Hvis der samlet set er for 

få penge kan en nok så god tildelingsmodel ikke rette op på det.

• I forslaget opereres der med et beløb på 3.000,- kroner pr. elev til ”øvrig drift”. Det vil sige fx 

indkøb af materialer og IT. Beløbets størrelse er beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug. Vi 

har i MED-dialog-udtalelsen fremhævet, at beløbets størrelse skal ses i den sammenhæng, at 

der var indført besparelser op til beregningsperioden, ligesom der har været indkøbsstop ad 

flere omgange i perioden. Det betyder, at beløbet er ”kunstigt lavt” pga. de nævnte 

forudsætninger. Det har den meget tydelige konsekvens, at skolernes mulighed for at kunne 

købe materialer til undervisningen – bl.a. i de praktisk-musiske fag – er meget begrænsede, 

og det medfører, at det bliver rigtig svært for jer at give eleverne en undervisning, som lever 

op til intentionerne for fagene. Det går således ud over både jer – men også i høj grad over 

eleverne, som lider under ikke at kunne få tilstrækkelige muligheder for praktisk udfoldelse. 

Beløbet på 3.000,- kroner pr. elev bør derfor i vores optik hæves.

Vi håber, at politikerne i Udvalget for Børn og Skole er opmærksomme på disse ting, så de ved, 

hvad en evt. vedtagelse af forslaget inklusiv det foreslåede beløb på 3.000,- kroner pr. elev har 

af konsekvenser for både jeres muligheder og elevernes udbytte af undervisningen. Og her 

nytter det ikke, at der fra administrationens side peges på, at det er op til skolerne selv at 

prioritere midlerne. Hvis en skole vælger at bruge mere end de 3.000,- kroner pr. elev kan 

”butikken ikke løbe rundt”, så den prioritering er ikke en reel mulighed.



Forslag om stor organisationsændring i Holbæk 

Kommune – både fordele og ulemper

I går præsenteredes et forslag om en 

omfattende organisationsændring i Holbæk 

Kommune. Kort fortalt handler det om, at 

hensigten er at styrke Socialområdet ved at 

oprette et nyt kerneområde, ”Social indsats og 

udvikling”. Det giver på en række punkter god 

mening, da indsatsen på socialområdet indtil nu 

har været spredt over flere kerneområder. Det 

vil samtidig medføre, at kerneområdet 

”Uddannelse til alle unge” nedlægges. Kredsens 

vurdering er, at det er positivt, at 10. 

klassecenteret som et led i omlægningen 

fremover placeres i kerneområdet ”Læring og 

Trivsel” og dermed også bliver en naturlig del af 

det frihedsforsøg, som skal finde sted de næste 

tre år. På minussiden vejer det til gengæld 

meget tungt, at den fordel, som socialområdet 

vil opleve, når området samles i ét 

kerneområde, bliver til en meget stor ulempe på 

vores område, fordi der i oplægget er lagt op til, 

at specialundervisningsområdet med 

Ladegårdsskolen og Hjortholmskolen vil flytte 

fra ”Læring og Trivsel” over i det nye 

kerneområde. Det vil i vores optik være meget 

uhensigtsmæssigt at skulle dele skoleområdet 

op i to kerneområder, som det foreslås. Vi 

risikerer dermed, at skoleområdet vil opleve de 

samme problemer, som gør, at man nu vælger 

at samle socialområdet. Forslaget er netop 

sendt i høring frem til 22. marts, og MED-

udvalgene ude på skolerne vil derfor også få 

mulighed for at udtale sig, ligesom vi selvfølgelig 

fremsender et høringssvar fra kredsen.

Holbæk Kommune ansøger om at blive fritaget for

at skulle gennemføre Nationale Test inden sommerferien

Som nævnt i sidste udgave af Nyhedsbrevet er der vedtaget et påbud til skolerne om 

inden sommerferien at afvikle alle de obligatoriske Nationale Test for de elever, der 

er fysisk i skole. I har således allerede nu mulighed for at gå ind og booke test til jeres 

elever i 1.-4. klasse. Jeg skal nok lade være med at bruge mange ord på at beskrive 

hvor lidt gennemtænkt dette påbud er, for argumenterne for at droppe de Nationale 

Test er velkendte, ligesom Holbæk Kommune allerede sidste år søgte om fritagelse 

for testene. Den ansøgning blev desværre afslået, men nu prøver kommunen igen. På 

sidste Kommunalbestyrelses-møde var der en initiativsag på dagsordenen, som lagde 

op til, at Holbæk Kommune igen skulle fremsende en ansøgning om fritagelse. Denne 

gang kunne ansøgningen krydres med den kendsgerning, at hvis testene afvikles tæt 

på sommerferien, så er det stærkt usandsynligt, at resultaterne vil blive brugt i det 

nye skoleår, hvor frihedsforsøget åbner mulighed for, at skolerne kan lade være med 

at gennemføre og arbejde med testene. I samme åndedrag blev skolelederne 

opfordret til at melde ud, at I ikke skal skynde jer at booke test, hvis kommunen nu 

skulle få medhold i deres ansøgning. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør være optimistisk i 

forhold til en imødekommelse af ansøgningen, men det er positivt, at et 

overvældende politisk flertal (kun Liberal Alliance stemte imod) stemte for at sende 

ansøgningen af sted.



En økonomisk anerkendelse af den

kæmpe indsats I har ydet i det sidste år med COVID19

På Kommunalbestyrelsens møde i januar vedtog en enig 
Kommunalbestyrelse at indstille følgende: 

”Holbæk Kommunes medarbejdere har gjort en enestående og 
ekstraordinær stor indsats under COVID-19. Vi er utrolig glade og 
taknemmelige for samtlige medarbejderes store indsats og vil i den 
forbindelse gerne værdsætte og anerkende alle medarbejdere og ikke blot 
nogle faggrupper.

Derfor foreslår partierne, at Kommunalbestyrelsen i 2021 ekstraordinært 
afsætter i alt 4,1 millioner kr. (900 kr. pr. månedslønnet medarbejder) til 
finansiering af en anerkendelse af medarbejdernes ekstraordinære store 
indsats under COVID-19. Midlerne fordeles ud til hver arbejdsplads i hele 
kommunen, hvor den lokale afdelings medarbejdere og ledere i samarbejde 
med MED-organisationen beslutter, hvordan midlerne bruges bedst – og 
gerne lokalt, hvor det giver mening”.

På Kommunalbestyrelsens februarmøde skulle forslaget endeligt vedtages, 

men der har åbenbart været nogle udfordringer af praktisk art, som skulle 

falde på plads, og det kunne ikke nås til februarmødet. Det skulle dog være 

et punkt på martsmødet, hvorefter I ude på skolerne skal finde ud af, 

hvordan I har tænkt jer at bruge beløbet.

Det er meget positivt, at der politisk er opmærksomhed på konkret at 

påskønne jeres kæmpe indsats, og jeg er sikker på, at I finder gode løsninger 

ude på skolerne.  

Forløbet om Professionel Kapital er udskudt igen-

igen

I efteråret ’20 skulle alle skoler – primært i form af 

TRIO’erne – have deltaget i et forløb om Professionel 

Kapital, som fokuserer på samarbejdets store 

betydning for de resultater, som skolerne opnår. 

Forløbet blev udskudt til efteråret ’21 pga forslaget 

om ny skolestruktur. Siden er der kommet bl.a. 

frihedsforsøg til, så forløbet omkring Professionel 

Kapital er endnu en gang udskudt – nu til foråret 

2022. Det giver god mening at udsætte, fordi der er så 

mange andre store dagsordener for øjeblikket, men 

selve grundideen i forløbet er mere aktuel end 

nogensinde med etableringen af 11 nye skoler, hvor 

samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bliver 

en grundpille i arbejdet med at komme godt fra land.



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

Frihedsforsøget – hvor er vi lige nu?

I er godt i gang med at komme med ideer ude 

på skolerne, og det bliver spændende at se, 

hvad der kan nå at være klar til skoleårets start 

og hvad der må vente lidt, fordi I simpelthen 

ikke kan nå at få gennemarbejdet jeres ideer, 

når nogle af jer i et eller andet omfang får nye 

skoleledelser.

Der er blevet nedsat en følgegruppe, som 

kredsen foreslog, og den skal mødes fire gange 

om året og følge med i den udvikling, som vil 

finde sted på skolerne de næste tre år. Kredsen 

har fået en plads i gruppen, og der er også 

plads til en enkelt ”rigtig” lærer. Vores oplæg 

er, at I kan melde ind til os på kredsen, hvis I 

skulle have interesse i at være en del af 

gruppen. Fristen for denne tilbagemelding vil 

være d. 15. marts. Derefter indkalder vi de 

interesserede, som så sammen finder ud af, 

hvem der skal være lærerrepræsentant i 

følgegruppen.

Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen

Et af medlemmerne af DLFs

hovedstyrelse har valgt at stoppe, 

og der skal derfor vælges et nyt 

medlem. Der er 4 temmelig 

forskellige kandidater, som 

præsenterede sig selv i den trykte 

udgave af Folkeskolen i sidste uge. 

Afstemningen foregår frem til 10. 

marts, og i går fik I en mail med et 

link til afstemningen. I har en 

stemme hver. Kredsstyrelsen vil 

ikke gå ud med en anbefaling i 

forhold til, hvem vi mener er den 

bedste kandidat. 

I burde næsten have en præmie for at være kommet igennem hele nyhedsbrevet, men jeg håber, at værdien af 

oplysningerne er en slags præmie i sig selv, og nyhedsbrevets omfang afspejler de mange og store dagsordener,

der er på vores område for øjeblikket.


