
Nyhedsbrev
Nr. 4 - Årgang 17

1. juni 2021

Kære medlemmer

I weekenden kom den længe ventede sol kombineret med varmegrader på den rigtige side af 20, og straks steg humøret 
også med adskillige grader😊

Det er forhåbentlig noget af det samme, vi kan se frem til med en hårdt tiltrængt sommerferie kun en måned ude i 
fremtiden ovenpå endnu et coronaår. Skolerne er nu også helt åbne igen, sidste skoledag for afgangseleverne og dimission 
kan gennemføres i år og vaccinationstempoet er blevet skruet i vejret, så alt i alt går det heldigvis den rigtige vej.
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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. 

Generalforsamling torsdag d. 17. juni klokken 16 i Jernløse Hallen

Kredsens årlige generalforsamling er op over, og i år finder den sted i Jernløse Hallen torsdag d. 17. juni klokken 16. Vi er
rigtig glade for, at det nu er muligt at mødes fysisk, og i Jernløse Hallen er der mulighed for, at vi kan holde god afstand,
så vi håber, at mange af jer vil møde op på dagen.

Facts omkring generalforsamlingen:

• af hensyn til bestilling af mad og drikke er der tilmelding til 
generalforsamlingen via jeres lokale TR. Tilmeldingsfristen er d. 
10. juni. Det er også muligt at komme uden at være meldt til

• har I forslag, som I ønsker taget op på generalforsamlingen, 
skal vi have dem på mail 052@dlf.org senest d. 10. juni, så de 
kan komme med på den endelige dagsorden, som udsendes d. 
11. juni

• der vil være en sandwich, noget at drikke samt lidt søde sager 
til jer, når I kommer

• foreløbig dagsorden og min skriftlige beretning er vedhæftet 
dette nyhedsbrev

• vi satser på at kunne afvikle generalforsamlingen på halvanden 
time; dels fordi der ikke er valg til kredsstyrelsen i år og dels 
fordi Danmark spiller EM-kamp i fodbold klokken 18 

https://da-dk.facebook.com/HolbaekLaererkreds
mailto:052@dlf.org


Stigende antal ikke uddannede lærere på skolerne øger behovet for læreruddannelse i Holbæk

Indenfor den seneste måned er der kommet to vigtige undersøgelser. Den ene, udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Danmarks 
Lærerforening, dokumenterer, at antallet af ikke læreruddannede på landets skoler er steget fra 10,3% i 2012 til 18,1% i 2018. Det mærker vi desværre 
også i Holbæk Lærerkreds. Her har vi gennem de sidste par år kunnet se en betydelig stigning i det, der rent teknisk hedder ”lærere med særlige 
kvalifikationer” og som dækker over, at lærerne ikke har en læreruddannelse. Den udvikling er det naturligvis vigtigt at få vendt, idet eleverne har krav 
på at blive undervist af kvalificerede lærere, ligesom I har brug for kvalificerede kolleger. Problemet er desværre, at der er for få uddannede lærere for 
øjeblikket. På landsplan mangler der ca. 15.000 uddannede lærere, og det betyder, at kommunerne ligger i hård indbyrdes konkurrence om at kunne 
tiltrække og fastholde dem, der er. Her står vi pt godt i Holbæk Kommune, idet vi både har en god lokal arbejdstidsaftale og udsigt til tre år med et 
frihedsforsøg, hvor I vil få stor indflydelse på skolernes og undervisningens udvikling. Det er isoleret set godt for Holbæk Kommune, men det løser ikke 
kommunens samlede udfordring på området, og det giver i den grad nogle af vores nabokommuner endnu større problemer med at rekruttere og 
fastholde uddannede lærere.

For en god uges tid siden kom så en analyse udarbejdet af DAMVAD Analytics for professionshøjskolerne, og den dokumenterer, at den nuværende 
udfordring med en lærermangel på 15.000 kun vil være marginalt lavere i 2030, hvis udviklingen fortsætter som nu. Og specielt i det vest- og 
sydsjællandske vil udfordringen endda stige. Det er i sig selv rigtig skidt, og derfor er det også positivt, at regeringen i sit nye udspil "Tættere på - flere 
uddannelser og stærke lokalsamfund" lægger op til at placere læreruddannelser i hhv. Hillerød og Svendborg – to områder, hvor lærermanglen er 
udtalt ligesom i Vestsjælland. Hvad der derimod er både skidt og uforståeligt er, at man i planen ser bort fra at placere en læreruddannelse i Holbæk. 
Indenrigsminister Kaare Dybvad, som i parentes bemærket er fra Vipperød, forsvarer fravalget af Holbæk med, at der er frygt for at der vil være for få 
studerende, der vil søge uddannelsen. Holbæk har i forvejen en sygeplejerskeuddannelse, og der er med udspillet lagt op til at pædagoguddannelsen 
fremover vil blive udbudt i Holbæk. Det er rigtig godt, og med en tilføjelse af det tredje ben på velfærdsuddannelsestaburetten, nemlig 
læreruddannelsen, vil der være basis for at skabe et attraktivt studiemiljø som vil kunne virke tiltrækkende på Nordvestsjællands unge og dermed 
skabe grobund for, at lærermanglen i vores del af landet for alvor kan kommes til livs. Der er også opbakning til dette synspunkt fra de 
lærerstuderende, hvor forperson Caroline Nørgaard har udtalt følgende til folkeskolen.dk: "Der er stadig en udfordring med Nordvestsjælland. Det skal 
ikke være nogen hemmelighed, at jeg også gerne så, at man eksempelvis genoprettede læreruddannelsen i Holbæk, som man lukkede i 2014".

Der er ingen tvivl om, at det er nu slaget skal slås, for kommer der ikke læreruddannelse til Holbæk i denne omgang, vil det have meget lange udsigter 
med de negative følgevirkninger, der følger med en sådan beslutning. I samarbejde med lærerkredsene i Odsherred og Kalundborg arbejder vi derfor 
benhårdt på at få aktiveret både lokal- og landspolitikere for at få overbevist regeringen (og andre) om, at Vestsjælland i almindelighed og Holbæk i 
særdeleshed har behov for at kunne udbyde en læreruddannelse.



Folkeskolereformen får dumpekarakter på alle væsentlige parametre

I fredags udkom den længe ventede endelige redegørelse omkring effekterne af Folkeskolereformen fra 2014. 
Fra lærerside har der længe været enighed om, at den tydeligste effekt af reformen har været, at I har fået flere 
undervisningstimer og mindre tid til at forberede dem. De indholdsmæssige gevinster har tværtimod været 
meget svære at få øje på. 

I forbindelse med vedtagelsen af Folkeskolereformen aftalte politikerne følgende mål:

Nationale mål Resultatmål
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så 
dygtige, de kan.

1.1 Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at 
læse og regne i de nationale test.

1.2 Andelen af de allerdygtigste elever i læsning og 
matematik skal stige år for år.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social 
baggrund i forhold til faglige resultater.

2.1 2.1 Andelen af elever med dårlige resultater i de 
nationale test for læsning og matematik uanset social 
baggrund skal reduceres år for år.

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt 
andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3.1 Elevernes trivsel skal øges

Og her er det så, at den netop offentliggjorte endelige redegørelse viser, at ingen – ja, I læste rigtigt, ingen – af 
de opstillede mål er blevet opfyldt. Andelen af elever med gode resultater i dansk og matematik er stabil eller 
endda i svag tilbagegang. Har elevernes forældre et lavt uddannelsesniveau udgør det fortsat en stor barriere 
for at eleverne opnår gode resultater, og elevtrivslen var overordnet god inden reformen og er ikke blevet 
bedre med reformen.

Mere sønderlemmende kritik skal man kigge langt efter. Det store spørgsmål er så, hvilken lære politikerne vil 
tage af det, der nu er dokumenteret. I den forbindelse er det en gave til jer og jeres elever, at Holbæk og Esbjerg 
Kommune de næste tre år har fået frihed til at lave en indholdsmæssigt bedre folkeskole med udgangspunkt i 
jeres ønsker og ideer i stedet for, at I fortsat har skullet være underlagt en voldsom grad af top- og regelstyring 
– noget som landets 96 øvrige kommuner desværre stadig lider under.



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

Planlægning af skoleåret 2021-22

Denne tid på året er traditionelt hektisk, fordi fagfordeling og øvrig 
planlægning af næste skoleår skal være på plads inden sommerferien. I år er 
det på mange skoler blevet endnu mere hektisk, fordi lederskift i forlængelse 
af skolestrukturen i kombination med begrænsninger på mulighederne for at 
mødes fysisk og sene udmeldinger omkring skolernes økonomi har 
komprimeret processen yderligere.

Oveni er kommet, at den dialog mellem jer og en leder om mængden og 
omfanget jeres øvrige arbejdsopgaver, som er en del af vores lokale 
arbejdstidsaftale, i år skal finde sted nu i stedet for efter sommerferien. Det 
giver rigtig god mening, men det presser selvfølgelig både jer og jeres ledere 
i forhold til at få det hele på plads inden d. 25. juni, hvor I skal have udleveret 
jeres opgaveoversigter.

Projekt jordemoder på arbejdspladsen

Jeg runder nyhedsbrevet af med et rigtig positivt 
tiltag, nemlig ”Projekt jordemoder på 
arbejdspladsen”, som foreløbig det næste år giver 
bl.a. gravide lærere mulighed for at få tilknyttet en 
projektjordemoder, så man sammen kan have fokus 
på at sikre et godt graviditetsforløb for den gravide 
lærer. Formålet med projektet er at sikre et 
arbejdsmiljø, hvor den gravide lærer føler sig tryg og 
oplever, at der bliver taget de fornødne hensyn, så 
hun kan trives og have en god graviditet på jobbet.

Mange hilsner – og I ønskes alle en dejlig juni måned, 
selv om der bliver tryk på frem mod sommerferien😊


