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Kære medlemmer

Selv om temperaturen endnu har svært ved at skifte til en varmere udgave, så er der tydelige tegn på forårets gennembrud 
både med hensyn til buske og træer, der springer ud, lyse aftener og fuglenes sang. Den glæde og optimisme, som årstiden 
indvarsler slår også igennem i forhold til indholdet i dette nyhedsbrev, som er præget af mange positive nyheder, som kan 
medvirke til at få humøret op.
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Nyhedsbrevet
udkommer cirka en 
gang om måneden, 
men nogle gange sker 
der ting, som er så 
vigtige, at vi synes, I 
skal informeres om 
dem straks. Derfor 
oplever I også ind 
imellem særudgaver af 
Nyhedsbrevet. Vi 
bruger også kredsens 
facebookside til denne 
type information, og vi 
ved, at mange af jer 
holder jer orienteret 
også den vej rundt. 

I de seneste uger har 
der været en række af 
den slags vigtige 
begivenheder, som vi 
har orienteret om på 
facebooksiden, så for 
nogle af jer vil dele af 
Nyhedsbrevet denne 
gang være ”old news”

Ny lokal arbejdstidsaftale på plads

Vores nye lokale arbejdstidsaftale er nu officielt på plads. Jeg er rigtig glad for, at vi nu står med en ny god lokalaftale. Det 
har været tydeligt i forhandlingsforløbet, at vi nu i tre år har haft en lokalaftale i Holbæk, og der har været stor enighed om 
at bygge videre på de gode erfaringer, som vi har gjort os. Det betyder også, at der nu er åbnet mulighed for, at aftalen kan 
være flerårig, hvis parterne ønsker det.
Tillid, samarbejde og fleksibilitet er stadig nøgleord kombineret med jeres helt nødvendige overblik over, hvordan I skal 
anvende den del af jeres arbejdstid, som ikke er undervisning og forberedelse.
En af de helt store fordele ved lokalaftalen er, at de aftalte forhold frigiver tid og energi hos jer til det vigtigste, nemlig jeres 
arbejde med at skabe den bedst mulige skole for eleverne. Vi kunne godt have ønsket, at klasselæreropgavens omfang 
havde været en del af aftalen, men den del ligger indtil videre ude på de enkelte skoler.
Jeg regner med, at skolelederne også snart vil kunne se fordelen ved at klasselæreropgavens omfang er aftalt på kommunalt 
niveau, så det kan komme med som en lille tilføjelse i aftalen til næste år.
Vores borgmester er også rigtig glad for fornyelsen af aftalen, og hun siger således: ”Det betyder rigtig meget for mig som 
borgmester og for kommunen, at vi har underskrevet en ny aftale. Tidligere var det sådan, at det med arbejdstidsaftaler var 
noget, der var rigtig svært i Holbæk Kommune. I dag er vi et helt andet sted. Det synes jeg også, man kan se med aftalen.
Der er kommet et helt andet og godt og tæt samarbejde mellem kommunen og lærerkredsen. Det gavner for det første 
lærerne, fordi de får en aftale, de kan være glade for og som gavner deres arbejdsmiljø. Men det er også godt for 
kommunen, fordi det er noget sjovere at være kommune, når medarbejderne har det godt og er glade”.
Nu skal vi så i første omgang have præsenteret aftalen på et møde d. 11. maj, hvor både skoleledere, pædagogiske ledere 
og tillidsrepræsentanter er med. På den måde sikrer vi, at aftalen er kendt stof og kommer jer alle sammen til gavn i det 
kommende skoleår. Dernæst vil I selvfølgelig også få aftalen præsenteret af jeres TR.

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


Samarbejdet om at finde de gode løsninger i den fortsatte genåbning af skolerne

Det går heldigvis også den rigtige vej med hensyn til smitteudviklingen med Covid19, og det betyder, at den gradvise genåbning af skolerne, 
som har fundet sted henover de seneste uger, ikke har ført til smitteudbrud. Udfordringen har primært været antallet af ændringer og den 
manglende logik, der har præget fx ideen om 5 dages almindeligt fysisk fremmøde kombineret med 5 dages udeundervisning for eleverne i 
5.-8. klasse. Her har oplevelsen heldigvis været, at I sammen med jeres ledere har fundet de løsninger, som giver bedst mening ude på 
skolerne. I det hele taget har en af de positive ting ved hele det sidste års besværligheder været, at netop dialogen om hvordan de bedste 
løsninger kan findes har været et kendetegn ude på skolerne, og at det har været medvirkende til, at I på trods af et stort antal udfordringer 
har formået at komme nogenlunde helskindede igennem den turbulente tid.

Frihedsforsøget

Jeg kan langt hen ad vejen gentage mig selv, når det 
kommer til det arbejde, der foregår ude på skolerne 
netop nu som optakt til frihedsforsøget. I oplever for 
øjeblikket en ret stor mødebyrde i den forbindelse, men 
tilbagemeldingerne til os går på, at det er rigtig dejligt 
med tid og rum til at få gennemdrøftet, hvad det egentlig 
er, der skaber god skole, og hvordan I på lige netop jeres 
afdeling kan udmønte dette på forskellig vis. Også her er 
det motiverende, at der ikke finder en top- og 
regelstyring sted, som ikke virker fremmende for 
udvikling af gode ideer, men at I oplever, at det er jer 
som sammen med jeres ledere, eleverne og forældrene 
definerer den retning frihedsforsøget skal have hos jer.



De Nationale Test – når det er ret fedt ikke at få ret

Jeg forudså, at Holbæk Kommune nok ikke ville få 
medhold i deres ansøgning om at I på skolerne kunne 
slippe for at gennemføre de Nationale Test. Her fik jeg i 
første omgang desværre ret, men jeg er utroligt glad for, 
at jeg nu kan sige, at jeg i sidste ende ikke fik ret alligevel.

For skolerne i Holbæk og Esbjerg Kommune har, som led i 
hele frihedsforsøget, fået mulighed for alligevel ikke at 
skulle gennemføre de Nationale Test før sommerferien. 
Kommunalbestyrelsen udlagde denne frihed til 
skolebestyrelserne, som skulle afgøre, hvad man ville på 
de enkelte skoler. Og heldigvis er alle skolebestyrelserne 
enige om, at der ikke skal gennemføres Nationale Test på 
Holbæk Kommunes skoler op til sommerferien. Rent 
praktisk så bliver loven, der muliggør dette, først vedtaget 
d. 15. maj, så hvis I har booket test i til afvikling inden d. 
15. maj, så kan I godt gå ind og slette dem.

På den måde bliver det muligt for jer at fokusere på at 
give eleverne en god afslutning på et yderst turbulent år, 
uden at de og I skal bekymre jer om at skulle gennemføre 
en test, hvis værdi er stærkt begrænset.

Børnespecialcenteret får lov til at blive i Læring og Trivsel

Som jeg beskrev i sidste nyhedsbrev, vil der komme en ret omfattende 
ændring af organisationen i Holbæk Kommune. Som et led i ændringen var 
det foreslået, at Børnespecialcenteret skulle flytte med over i et nyoprettet 
kerneområde for på den måde organisatorisk at blive adskilt fra det øvrige 
skoleområde. Her var både skolernes, Børnespecialcenterets og kredsens 
høringssvar meget enslydende i deres anbefaling af, at lade 
Børnespecialcenteret beholde sin naturlige plads. Og der blev heldigvis lyttet 
til vores anbefaling, så Børnespecialcenteret i det endelige forslag, som blev 
vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i sidste uge, stadig er placeret 
sammen med det almene skoleområde i Læring og Trivsel.

Nye skoleledelser på plads

En lang proces er nu afsluttet, og både skoleledere og 
pædagogiske ledere er nu (med meget få undtagelser) 
fundet på de 11 skoler, som udgør Holbæk Kommunes 
skolevæsen fra d. 1. august. Heldigvis kan de nye ledelser 
(med få undtagelser) starte allerede fra på mandag d. 3. maj, 
og det betyder, at I for alvor kan komme videre med næste 
skoleårs planlægning.

Jeg vil gerne her hilse de nye ledere velkommen, og fra 
kredsens side ser vi frem til et godt og konstruktivt 
samarbejde startende med det fælles møde om den lokale 
arbejdstidsaftale d. 11. maj. Der er også en række ledere, 
som allerede var på skolerne i forvejen, og her ser vi 
selvfølgelig frem til et fortsat godt samarbejde.



Hjælpepakken der blev væk

er nu fundet

I sidste nummer af Nyhedsbrevet 

omtalte jeg de penge, som 

Folketinget har bevilget til 

skolerne frem til sommerferien 

for at I kan give eleverne 

mulighed et ekstra nøk med 

hensyn til undervisning og 

trivselsskabende foranstaltninger 

ovenpå det seneste år med 

Covid19-udfordringer. Pengene 

var på det tidspunkt stadig ikke 

dukket op, og de skal være brugt 

inden skoleårets afslutning. 

Nu er de landet, og derfor skal 

der nu handles hurtigt ude på 

skolerne for at finde ud af, 

hvordan pengene bruges bedst 

muligt. Det vil I derfor blive 

inddraget i snarest. 

Meget markant ja til OK21-resultatet
På landsplan stemte 85,75 % ja og 14,25 % nej, mens tallene for Holbæk Lærerkreds hed 86,6% ja og 13,4% nej. Stemmeprocenten var væsentlig lavere end ved de seneste OK-afstemninger, nemlig 59,3% på landsplan og 61,4% i Holbæk Lærerkreds. De lave stemmeprocenter skal nok ses i sammenhæng med, at hverken arbejdstid eller andre for alvor sprængfarlige emner var en del af overenskomsten denne gang.To af vores skoleafdelinger - Ugerløse og St. Merløse havde dog imponerende 100% stemmedeltagelse, og også i Ågerup, Gislinge, Orø, Undløse og Vipperød udløste høj stemmedeltagelse kage på lærerværelserne. 

Tid til afvikling af mundtlige eksamener

I næste uge har I skriftlige eksamener for 9. og 10. klasse og om en lille måned skal 

der være mundtlige eksamener i dansk og engelsk. Vi har en prøveaftale, som 

regulerer tidsforbruget til dette arbejde, og normalt er det ”straight forward”, fordi 

9. klasserne har læseferie og de lærertimer, som frigives i den sammenhæng bruges 

til at finansiere den tid I skal bruge på eksamensafviklingen. Men i år har 9. klasserne 

ikke læseferie, og det kalder på, at der findes en anden måde at finde den 

nødvendige tid til den mundtlige eksamensafvikling. Nogle skoler er allerede i mål 

med denne øvelse, og de resterende skoler må være lige på trapperne, da der jo ikke 

er lang tid til de mundtlige eksamener.

Særlig feriegodtgørelse – vær obs på nye navne og ændret udbetalingsmønster

Det har altid været dejligt at få sin løn pr. 1. maj, for her har der nemlig været udbetaling af 

den såkaldte særlige feriegodtgørelse. I får stadig særlig feriegodtgørelse, men fremover 

kommer den som en følge af den nye ferielov i flere omgange, som det fremgår herunde. 

Udbetaling af særlig feriegodtgørelse sker fremover tre gange om året og har i øvrigt fået 

nye navne, nemlig ferietillæg og forhøjet ferietillæg. I 2021 fordeler udbetalingerne sig 

således:

• 30. april 2021: forhøjet ferietillæg – 0,95% af den ferieberettigede løn i perioden 1/1 -

31/12 2020

• 31. maj 2021: ferietillæg – 1% af den ferieberettigede løn i perioden 1/9 2020 - 31/5 

2021
• 31. august 2021: ferietillæg – 1% af den ferieberettigede løn i perioden 1/6 - 31/8 2021

Hvis I skulle undre jer over, at der ikke udbetales ferietillæg med 1 % af den 

ferieberettigede løn for perioden 1/1 2020 til 31/8 2020, så er det fordi den 1 % for den 

periode er en del af de feriemidler, som skulle indefryses.



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

Find os på Facebook

Forslag om effektiviseringer – kredsens høringssvar

I lighed med de foregående år ønsker Kommunalbestyrelsen et økonomisk råderum – som bl.a. skoleområdet har nydt 
godt af de sidste par år. Dette råderum skabes ved at den samlede organisation skal finde effektiviseringer, gerne i 
størrelsesordenen 28 millioner kroner. Det bliver dog sværere og sværere for hvert år at finde disse effektiviseringer, da 
Holbæk Kommune er en gennemeffektiviseret organisation. I år har man valgt at friholde skoleområdet for deciderede 
effektiviseringsforslag, hvilket vi selvfølgelig er glade for, når skolernes økonomi er som den er, og vi ser ind i et 
frihedsforsøg. Der er dog fremsat to tværgående effektiviseringsforslag omkring hhv nedsættelse af måltallet for 
sygefravær og mulig effektivisering i forbindelse med mødeafvikling. Begge disse forslag finder vi  problematiske, og vi 
uddyber vores holdning i vores høringssvar, som er vedhæftet Nyhedsbrevet.

Generalforsamling – ny dato og nyt sted

Kredsens generalforsamling skulle have været afholdt i marts, men vi 
udsatte den i første omgang til d. 3. juni i håbet om, at det på det 
tidspunkt ville være muligt at mødes fysisk. Med de nyeste 
udmeldinger bliver det efter 11. juni tilladt at mødes op til 100 
personer indendørs, og vi har derfor flyttet vores generalforsamling til 
torsdag d. 17. juni fra klokken 16 til – formentlig – 17.30. Grunden til at 
vi gerne vil slutte på dette tidspunkt er, at Danmark denne dag spiller 
mod Belgien ved EM i fodbold klokken 18, og vi ved, at mange af jer 
nok gerne vil kunne se denne kamp. Vi håber dog også, at mange af jer 
vil deltage i vores generalforsamling, som også er flyttet fra salen i 
Gislinge til Jernløse Hallen for at vi kan være sikre på at kunne 
overholde gældende afstandskrav. 
I vil senere få dagsorden og min skriftlige beretning, regnskabet og 
forslag til kontingent sendt ud, og så glæder vi os til at se jer fysisk i 
stedet for at skulle nøjes med et skærmbillede. Vi glæder os også til, at 
det næste år forhåbentlig bliver muligt at holde en generalforsamling 
under normale forhold i marts.


