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Sidste år måtte vi udskyde 
afholdelsen af vores generalforsam-
ling fra marts til september på grund 
af corona-situationen, og igen i år har 
vi været nødt til at skubbe afviklingen 
af generalforsamlingen – denne gang 
dog ”kun” til juni, hvor vi kan mødes 
fysisk i Jernløse Hallen og overholde 
alle restriktioner i forhold til at mødes 
indendørs. 

Som alle, der bare følger lidt med i, 
hvad der sker i folkeskolen i Holbæk Kommune ved, så er der 
for øjeblikket så mange og store dagsordener, at de snildt 
kunne spredes ud over en årrække, hvis de skulle have den 
plads og det fokus, som de hver især kræver og fortjener. 
Men sådan er virkeligheden ikke; både I ude på skolerne og 
vi på kredsen er nødt til at prøve at gabe over det hele på én 
gang med den konsekvens, at vi alle prøver at gøre det så 
godt vi kan, men samtidig ved vi også godt, at det på nogle 
områder ville blive endnu bedre, hvis der ikke var så meget 
at forholde sig til. 

I beretningen vil jeg prøve at komme rundt om de vigtigste 
af de mange emner, som vi også har fulgt løbende og orien-
teret jer om i nyhedsbrevene. 

Skole i en corona-tid 

Dette afsnit ville fylde adskillige sider i beretningen, hvis de 
mange vidt forskellige aspekter skulle ydes blot nogenlunde 
retfærdighed. Nedenstående er således et udtryk for et fo-
kus på nogle dele, som I alle kan nikke genkendende til, 
mens I måske også savne behandlingen af nogle af alle de 
andre vigtige områder, som hele denne nærmest uvirkelige 
situation har medført.   

I har nu i mere end et år skullet drive skole under nogle for-
udsætninger, som har været fundamentalt anderledes end 
den skolehverdag, som I ellers plejer at være en del af. 

Kravet om konstant omstillingsparathed har været helt cen-
tralt. I skal nok blive skånet for en kronologisk gennemgang 
af alle de ændringer, der har været i dette skoleår, men stør-
stedelen af jer har bl.a. skullet forholde jer til adskillige skift 
mellem alt fra total nedlukning for fysisk fremmøde til fuld 
genåbning og så en masse mellemformer, hvor nogle har 
været fysisk på arbejde, mens andre har skullet forestå virtu-
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el undervisning. Og så skal vi ikke glemme, at de af 
jer som underviser i de specialiserede tilbud har 
været fysisk på arbejde hele tiden. 

Disse utallige skift er en stressfaktor, og det er der-
for ikke underligt, at rigtig mange af jer ser endnu 
mere frem til sommerferien end normalt, fordi I 
simpelthen er brugt op i forhold til at rumme flere 
ændringer og komme med flere gode 
løsningsforslag på nye udfordringer. Vi 
har heldigvis ikke tidligere prøvet at stå 
i sådan en situation gennem så lang tid, 
og derfor er det også svært at forudsi-
ge, hvordan langtidsvirkningerne vil væ-
re. Der er dog ingen tvivl om, at alle – 
både kommune, ledere, Danmarks Læ-
rerforening, vi som kreds, jeres kolleger 
og I selv – skal være meget opmærk-
somme på, at der med stor sandsynlighed vil kom-
me en reaktion hos en del af jer, hvor alle de 
nævnte parter skal gøre alt, hvad de kan for dels at 
forebygge disse reaktioner og dels prøve at hjælpe 
og støtte når og hvis, det er nødvendigt. 

I har alle vist, hvorfor lærere er et fantastisk folke-
færd, der står sammen og tænker nye og nødven-
dige tanker, når situationen kræver det, og det har 

skabt en kæmpe respekt både blandt elever, for-
ældre, ledere, politikere, medierne og generelt i 
samfundet. Det har også udmøntet sig i, at vores 
kommunalpolitikere har givet alle medarbejdere i 
kommunen en kontant anerkendelse i størrelses-

ordenen 900 kroner for den ekstraordinære ind-
sats, I har ydet i nu mere end et år. Man kan altid 
diskutere, om pengene ville være bedre brugt på 
andre ting, men denne håndgribelige anerkendel-
se understøtter og supplerer de mange anerken-
dende ord, som I heldigvis også har fået.   

Igennem hele forløbet har der været et rigtig fint 

samarbejde I TRIO’erne og MED-udvalgene ude på 
skolerne, ligesom vi på kredsniveau har arbejdet 
tæt sammen med Holbæk Kommune for at finde 
de bedst mulige løsninger i denne meget usæd-
vanlige situation. Vi kan alle håbe, at udrulningen 
af vacciner gør, at I efter sommerferien trygt kan 
vende tilbage til en mere normal skolehverdag, 
men at en række af de ting, som Corona-
situationen har ført med sig samtidig vil blive ind-
tænkt i det fremtidige arbejde i skolen. Her tænkes 
bl.a. på: 

• det større fokus på, hvordan I skaber en god og 
lærerig skoledag for eleverne uden at skele så 
meget som tidligere til lov- og regelstyring 

• betydningen af (lidt) kortere men til gengæld 
mere indholdsrige skoledage  

• det tættere samarbejde mellem lærere og lede-
re i bl.a. TRIO og MED, hvor beslutninger bliver 
truffet efter dialog 

• det øgede fokus på hygiejne og grundigere ren-
gøring 

Endvidere er det også vigtigt at finde ud af og blive 
enige om, hvad virtuel undervisning og mødeafvik-
ling kan og ikke kan i forhold til, hvor meget/lidt 
det tænkes brugt i fremtiden. 
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Ny skolestruktur fra skoleåret 2021-22 

Alle gode gange 3. Vi kigger nemlig ind i den tredje 
skolestrukturændring på ni år. Og hvor de to første 
ændringer i 2012 og 2016 gik fra ondt til værre, 
hvor de selvstændige skoler først blev slået sam-
men til otte og siden til kun fire områdeskoler, så 
er der denne gang heldigvis tale om en delvis tilba-
gevenden til selvstændige skoler. Fra skoleåret 
2021-22 vil vi nu have 6 helt selvstændige skoler, 3 
skoler som består af 2 afdelinger og 2 skoler som 
består af 3 afdelinger – alle med egen skoleledelse. 
Når alle skoler ikke bliver helt selvstændige, så 

skyldes det ønsket om økonomisk bæredygtig-
hed for den enkelte skole, hvilket ville være 
svært, hvis alle skoler skulle være selvstændige. 
Sammensætningen af de forskellige skoler giver 
overordnet set god mening – dog ligner sam-
menlægningen af St Merløse, Ugerløse og Ste-
strup en skrivebordsløsning. Her har man så for-
søgt sig med en anderledes skoleledelse end på de 
øvrige skoler, og det bliver spændende at følge, 
hvordan det kommer til at gå. 

Skolestrukturændringen har også betydet, at der 
har skullet findes nye ledere på mange af skolerne, 
og den proces har naturligt nok fyldt meget for bå-
de jer og de berørte ledere. Ansættelserne er nu – 
næsten alle – faldet på plads, og I kan derfor nu for 

alvor begynde at arbejde med de mange og store 
dagsordener ude på skolerne.  
Til gengæld er der også skoleafdelinger, hvor ledel-
sesskift har medført en form for vakuum, hvor be-
slutninger ikke er blevet truffet, fordi der alligevel 
ville være en ny leder lige om lidt. På disse afdelin-
ger bliver der løbet ekstra hurtigt for øjeblikket, 
fordi de nye ledelser sammen med jer i første om-
gang skal have styr på skoleårets planlægning. 

Fra kredsens side er vi overbevist om, at det bliver 
en styrkelse af skolerne, når I og jeres nye ledelser 
for alvor er landet på den anden side af sommerfe-
rien og sammen kan sætte retning for, hvor I vil 
hen med den enkelte skole. 
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Frihedsforsøget 

I, eleverne og Holbæk Kommune vandt i lotteriet, 
da Folketinget i oktober fremlagde forslag til så-
kaldte velfærdsaftaler på en række områder, hvor 
udvalgte kommuner - på folkeskoleområdet er det 
Holbæk og Esbjerg - får muligheden for de næste 
tre skoleår at lave det, vi i daglig tale kalder fri-
hedsforsøg. 

Det fremgår bl.a. at  

• der er brug for mere frihed, tillid og sund for-
nuft og større arbejdsro og plads til at lave loka-
le løsninger 

• det faglige skøn vejer tungere end procesregler 

• i de to kommuner fraviges statslige og kommu-
nale regler i videst muligt omfang i en treårig 
forsøgsperiode, så der lokalt kan findes nye, klo-
ge veje i opgaveløsningen på folkeskoleområ-
det. Det er i den sammenhæng vigtigt, at de fra-
vegne statslige og kommunale regler ikke blot 
erstattes af nye lokale regler, så skolerne ikke 
opnår den ønskede frihed 

• det er vigtigt, at frisættelsen kommer de enkel-
te folkeskoler til gode, så ledere og det undervi-
sende personale får betydelig frihed til at til-
rettelægge skolerne efter lokale ønsker og be-
hov til gavn for eleverne og deres forældre 

• det er vigtigt, at skolebestyrelsen, forældrene, 
eleverne og medarbejderne inddrages aktivt i 
de lokale processer med at skabe nye løsninger 

• såfremt Esbjerg Kommune og Holbæk Kommu-
ne rejser konkrete ønsker om yderligere fri-
hedsgrader, er aftalepartierne enige om at se 
positivt herpå 

• aftalepartierne noterer sig i den sammenhæng, 
at frisættelsen bl.a. indebærer, at kommuner 
og folkeskoler i de to kommuner ikke vil være 
forpligtede til at følge reglerne om undervisnin-
gens indhold og omfang, herunder Fælles Mål, 
krav om bestemte elementer (fx understøtten-
de undervisning, lektiehjælp og faglig fordybel-
se samt bevægelse), bestemte fag på bestemte 
klassetrin osv., nationale test og trivselsmålin-
ger 

Ude på skolerne er I i fuld gang med at konkretis-
re, hvad det er I vil bruge friheden til på jeres sko-
le. Det er en meget spændende og tidskrævende 
proces, og den lider i varierende omfang under, at 
corona-skolen og skolestrukturændringerne har 
lagt beslag på rigtig meget af jeres energi og over-
skud. Her har der fra politisk hold heldigvis været 
forståelse for, at ikke alle kan nå at være klar til 1. 

august. På den måde sikres det, at I kan nå at føl-
ge med og få ejerskab til de nye og spændende 
tanker inden de skal føres ud i livet. 

I ønskes al mulig held og lykke med de øgede mu-
ligheder for at skabe en bedre skole for både ele-
verne og jer selv, og selv om tre år ikke er lang tid, 
så vil I utvivlsomt kunne drage mange konklusio-
ner både undervejs og efter de tre år. 
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Skolernes – stadig pressede - økonomi 

Igennem en årrække har skolernes økonomi været 
meget udfordret, hvilket har ført til tilbagevenden-
de budgetoverskridelser, selv om I har spinket og 
sparet ude på skolerne. I 2014 brugte man i Hol-
bæk Kommune 44.470 kroner pr elev i folkeskolen. 
Det tal var i 2017 faldet til 39.558 kroner. Efter 
kommunalvalget i november 2017 besluttede man 
politisk, at nu skulle folkeskolen tilføres midler, 
fordi det var meget tydeligt, hvor udsultet den var 
blevet. I de seneste budgetter har man derfor til-
ført folkeskolen flere penge, men i 2021 er vi først 
ved at nærme os niveauet for 2014, idet der nu 
bruges 43.927 kroner pr elev. Vi er dog stadig – 
sammen med Stevns og Lejre – den kommune på 
Sjælland, der bruger færrest penge pr elev. Sam-
menholdt med pris- og lønstigninger er der stadig 
et stykke vej til det niveau, som vi havde for 7 år 
siden. Den erkendelse har man også politisk, og 
derfor er der heldigvis stadig enighed om fortsat at 
tilføre folkeskolen penge. Nu hedder det, at folke-
skolernes budget er i balance, hvilket er godt, så 
budgetoverskridelser kan undgås. Men stadigvæk 
ved både I og jeres ledere, at der skal tænkes me-
get grundigt, inden man bruger penge på noget, 
for pengene er stadig små. 

Den økonomiske genrejsningsproces vil således 
stadig tage en årrække, men vi og politikerne har 
langt hen ad vejen fælles mål og ambitioner, og 
hvis vi fortsat sammen kan holde fokus, vil vi til 
den tid have en folkeskole som både indholds-
mæssigt og økonomisk lever op til jeres, elevernes, 
forældrenes og politikernes forventninger. 

Inklusion og fremtidens specialundervisning 

Vi har fra kredsens side i mange år sat fokus på je-
res manglende muligheder for give alle elever den 
bedst mulige undervisning og trivsel. De manglen-
de muligheder skyldes primært to faktorer. For det 
første skal I rumme mange elever med særlige be-
hov i klasserne, samtidig med at I forventes at kun-
ne bidrage til såvel faglig udvikling og trivsel for 
hele elevgruppen. For det andet skal I i al overve-
jende grad forestå dette arbejde alene. Mulighe-
den for at være to lærere om en klasse eksisterer 
nemlig i alt for lille omfang.  

Denne opgave, i daglig tale kaldet inklusion, har nu 
i en årrække været en af jeres allerstørste udfor-
dringer. Det var derfor rigtig positivt, at jeg sam-
men med vores borgmester tilbage i januar 2019 
kunne lave et fælles debatindlæg op til KLs Børn og 
Unge Topmøde, hvor vi fik sat spot på disse udfor-
dringer. 

Desværre har fortsættelsen ikke været lige så op-
løftende. Selv om vi har presset på, er der nemlig 
ikke sket ret meget på den indholdsmæssige bane, 
mens kommunens administration og politikerne i 
stedet har haft større fokus på det stigende ud-
giftsforbrug til specialiserede tilbud. Det har bl.a. 
ført til udarbejdelsen af en konsulentrapport, som 
beskriver en række scenarier for fremtidens speci-
alundervisning med fokus på, at der skal være fær-
re elever i de specialiserede tilbud. Det vurderes 
som bedst for børnene, og samtidig sparer man 
penge, da elever i almenskolen er meget billigere 
end elever i specialiserede tilbud. 
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Politikerne har fulgt op og formuleret følgende pej-
lemærker 

• færre børn skal modtage specialundervisning  

• færre børn skal stå uden for fællesskabet i al-
menskolen 

• når vi visiterer et barn eller en ung til specialun-
dervisning, skal vi sigte efter at vælge det 
mindst indgribende tilbud for barnet 

• de specialundervisningstilbud, vi har, skal være 
af høj kvalitet og gøre en forskel for barnet. Der-
for skal vi følge tæt op på effekt og progression. 

• det specialundervisningstilbud, et barn får, skal 
ikke være afhængig af, hvor det bor. Derfor skal 
vi have en ensartet visitation på tværs af kom-
munen 

• vores tilbudsvifte skal være mere overskuelig og 
der skal være sammenhæng mellem tilbudde-
nes pris og kvalitet.  

Efterfølgende besluttede Udvalget for Børn og Sko-
le i januar 2021 en handleplan med 5 indsatsområ-
der for den inkluderende folkeskole 
og fremtidens specialundervisning. 

• Indsatsområde 1: en ny tilbuds-
vifte 

• Indsatsområde 2: økonomistyring 

• Indsatsområde 3: ændret visitati-
onspraksis 

• Indsatsområde 4: styrket samar-
bejde mellem skoler og Børneind-
sats (PPR) 

• Indsatsområde 5: den inkluderen-
de folkeskole 

 

Vi kan godt bakke op omkring intentionen i at så få 
elever som muligt skal have specialiserede tilbud. 
Men der er grundlæggende to måder at komme 
hen til dette mål.  

På den korte bane kan man hjemtage elever fra de 
specialiserede tilbud – det blev kaldt kaskademo-
dellen for nogle år siden – for på den måde at leve 
op til pejlemærke 1 og hurtigt frigøre noget økono-
mi.  

Det mener vi ikke vil være i elevernes eller jeres 
interesse. Man kan også vælge en investeringsløs-
ning, som på den korte bane udgør en udgift, men 
som på den lange bane lever op til både pejlemær-
ke 1, 2 og 3. Det kræver, at der investeres i indsats-
område 5 – den inkluderende folkeskole – fx i form 
af co-teaching, så I får muligheden for i langt høje-
re grad end i dag at rumme børn med særlige be-
hov i almenundervisningen. Vi håber, at politikerne 
har modet til at vælge investeringsstrategien, for 
forebyggelse virker, og gevinsterne for alle parter 
vil være store – men det betyder øgede udgifter på 
den korte bane. 
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Arbejdstid. A20 
og ny lokal arbejdstidsaftale 

Samme dag som vi holdt vores generalforsamling i 
2020, 2. september, stemte et stort flertal af med-
lemmerne i Danmarks Lærerforening, 67,2%, ja til 
en central arbejdstidsaftale, A20. Aftalen afløser 
Lov 409, hvor vi som den eneste medarbejdergrup-
pe i Danmark havde vores arbejdsforhold bestemt 
ved lov i stedet for en gensidig aftale. A20 adskiller 
sig fra tidligere arbejdstidsaftaler på den måde, at 
der ikke er så mange bindende tal i aftalen, som 
man normalt finder i en arbejdstidsaftale. I stedet 
er samarbejde på alle niveauer vægtet højt, lige-
som A20 sikrer en struktur, hvor lærernes professi-
onelle stemme skal høres og respekteres, inden 
der træffes store beslutninger på skolerne.  

I december udarbejdede vi i samarbejde med sko-
lelederne et årshjul, som angiver hvornår de for-
skellige elementer fra A20 skal være på plads på 
skolerne.  

Også her har skolestrukturændringen og diverse 
ledelsesskift på skolerne betydet, at det ikke er gå-
et lige så smooth som årshjulet lægger op til. I vil 
dog alle sammen stå med en opgaveoversigt på 
elevernes sidste skoledag inden sommerferien, og 
fra næste skoleår vil årshjulet i endnu højere grad 
være en naturlig del af arbejdet på skolerne.  

Fra kredsens side har vi arbejdet med at få forenet 
elementerne i A20 med vores lokale arbejdstids-
aftale, som indeholder flere tal og præciseringer, 
og der har heldigvis i forhandlingsforløbet været 
en stor grad af fælles forståelse mellem admini-
strationen, skolelederne og os, hvilket har gjort, at 
vi nu står med en lokalaftale, som går ind i sit fjer-
de år og som bærer præg af stor enighed om at 
bygge videre på de gode erfaringer, som vi har 
gjort os indtil nu. 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 
i aftalen kombineret med jeres helt nødvendige 
overblik over, hvordan I skal anvende den del af 
jeres arbejdstid, som ikke er undervisning og forbe-
redelse. Dette overblik sikres, hvis I vælger at bru-
ge den skabelon til overordnet opgørelse af jeres 
arbejdstid, som nu er et bilag til aftalen. 
 

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 i stedet for, at I 
skal bruge tid på at tælle timer i løbet af skoleåret. 
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. 
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Fortsat godt samarbejde med skoleledere, 
administration og politikere 

Vi har fortsat et fint og tillidsbaseret samarbejde 
med både skolelederne, direktør Lene Magnussen, 
borgmesteren, Udvalget for Børn og Skole og poli-
tikere fra de øvrige partier i kommunalbestyrelsen. 
Pr. 1. juni får vi en ny chef for Læring og Trivsel/
skolechef, Tanja Nøhr, og vi håber, at samarbejdet 
med hende bliver lige så godt som det har været 
med Julie Becher, som er blevet direktør i  
Frederikssund. Vi værdsætter disse samarbejdsre-
lationer, som er vigtige i bestræbelserne på sam-
men at skabe de bedste muligheder for folkeskolen 
i Holbæk Kommune.  

Lærermangel og stigende antal lærere med 
særlige kvalifikationer 

Det er i dag svært at finde tilstrækkeligt mange ud-
dannede lærere til at besætte stillingerne i folke-
skolen. Vi mærker det også i Holbæk Kommune, 
hvor antallet af lærere med særlige kvalifikationer 
(betegnelsen for 
ikke uddannede 
lærere) har været 
stigende de sene-
ste år. Der er der-
for hård konkurrence om at tiltrække og 
fastholde de uddannede lærere, og her 
står vi heldigvis i en god position i  
Holbæk Kommune pga vores gode lokale arbejds-
tidsaftale og udsigten til et frihedsforsøg de næste 
tre år. Det ville kunne afhjælpe både vores og an-
dre vestsjællandske kommuners lærermangel, hvis 
der kom læreruddannelse til området – og aller-
helst selvfølgelig til Holbæk. Det vil kunne trække 
lokale unge til uddannelsen, og erfaringerne viser, 
at mange studerende ender med at bosætte sig og 
søge job, der hvor de er uddannet.  

Nu er der lagt op til, at pædagoguddannelsen kom-
mer til Holbæk, og et naturligt næste skridt ville 
være, at vi også fik læreruddannelsen hertil. Der 
arbejdes politisk på dette, og vi bakker i den grad 
op og krydser fingre for at det lykkes. 

Desværre ser fremtiden på landsplan – og specielt 
på Vest- og Sydsjælland - ikke opløftende ud, hvis 
der ikke gøres noget. En netop offentliggjort un-
dersøgelse udført af DAMVAD Analytics dokumen-
terer, at der i 2030 er udsigt til, at der vil mangle 
ca 13.-14.000 uddannede lærere på landsplan sva-
rende til ca 18% af det samlede antal lærere i 2018 
og med den største udfordring i lige præcis vores 
geografiske område. Her vil der nemlig ifølge ana-
lysen mangle ca 2200 lærere, når vi når 2030. 

Så hvis vi ikke bare skal hugge lærere fra hinanden 
i kommunerne, så er der både behov for ekstra 
læreruddannelsespladser og også for at både læ-
rerfaget og de andre velfærdsuddannelsers presti-
ge stiger i de unges øjne, så de vælger en velfærds-
uddannelse frem for et universitetsstudium. Der-
for skal fokus også rettes mod løn, arbejdsvilkår og 
karrieremuligheder, hvis det skal lykkes at komme 
lærermanglen til livs. 
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Jeres - fortsat få - muligheder for 
kompetenceudvikling 

I sidste års beretning beskrev jeg Holbæks lidet 
flatterende placering på listen over linjefagsdæk-
ning i Danmark. Her lå kommunen på fjerdesidste-
pladsen, og der er ikke sket alverden i mellemti-
den. Der har været nogle få af jer, som har fået til-
budt linjefag i primært håndværk og design, men 
ellers har der ikke rigtig været tale om uddannelse, 
der kvalificerer jer rent fagfagligt. Den nylige bud-
getrevision 2 i kommunen viser også, at de ufor-
brugte midler, der er på skoleområdet skyldes, at 
der ikke har været afviklet ret meget efter- og vide-
reuddannelse.  

Kompetenceudvikling er andet og meget mere end 
at I tilbydes linjefag, men både vores og andre 
kommuner afsætter ikke mange penge til dette 
felt, hvilket betyder, at nogle af jer ydermere ople-
ver, at hold på jeres ellers tildelte uddannelse ikke 
bliver oprettet pga for få tilmeldte.  

Et veluddannet lærerkorps er den bedste garanti 
for, at eleverne modtager kompetent og tidssva-
rende undervisning, og derfor vil det fortsat være 
et stort fokusområde for kredsen at presse på for 
at sikre, at I får bedre muligheder for den kompe-
tenceudvikling, som nu i mange år af økonomiske 
årsager har været nedprioriteret.    

Organisationsændring i  
Holbæk Kommune – det endte godt 

I marts præsenteredes et forslag om en omfatten-
de organisationsændring i Holbæk Kommune. Kort 
fortalt handlede det om 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.  

Forslaget ville samtidig medføre, at kerneområdet 
”Uddannelse til alle unge” skulle nedlægges. Fra 
kredsen havde vi to opmærksomhedspunkter, 
nemlig 

• at vi syntes det var positivt, at 10. klassecente-
ret som et led i omlægningen fremover skulle 
placeres i kerneområdet ”Læring og Trivsel” og 
dermed være en naturlig del af skoleområdet, 
ligesom 10. klassecenteret dermed ville blive en 
del af frihedsforsøget.  

• at det negativt ville veje meget tungt, at den 
fordel, som socialområdet ville opleve, når om-
rådet blev samlet i ét kerneområde, ville blive til 
en meget stor ulempe på skoleområdet, fordi 
der i oplægget var lagt op til, at specialundervis-
ningsområdet med Ladegårdsskolen og Hjort-
holmskolen skulle flytte fra ”Læring og Trivsel” 
over i det nye kerneområde. Det ville være me-
get uhensigtsmæssigt at skulle dele skoleområ-
det op i to kerneområder, som det blev foreslå-
et. På den måde ville vi risikere, at skoleområ-
det ville komme til at opleve de samme proble-
mer, som gjorde, at man ønskede at samle soci-
alområdet.  

Men efter en høringsfase, hvor vi gav udtryk for 
denne bekymring og blev bakket på af både skoler-
nes MED-udvalg og Børneindsatsen, valgte politi-
kerne heldigvis at lytte til bekymringen, så special-
undervisningsområdet stadig er en del af ”Læring 
og Trivsel”. 

CSU er flyttet med over i det nye kerneområde, 
men det vil ikke påvirke driften, som fortsætter 
som hidtil, hvor CSU var placeret i ”Uddannelse til 
alle unge”. 
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Meget markant ja til et OK21-resultat med 
fokus på reallønnen 

På landsplan stemte 85,75 % ja og 14,25 % nej til 
overenskomstresultatet, mens tallene for Holbæk 
Lærerkreds hed 86,6% ja og 13,4% nej. Stemme-
procenten og interessen omkring hele overens-
komstforløbet var væsentlig lavere end ved de se-
neste OK-afstemninger, og det skal nok ses i sam-
menhæng med, at hverken arbejdstid eller andre 
for alvor sprængfarlige emner var en del af over-
enskomsten denne gang. 

 

 

I stedet fokuserede overenskomsten på at sikre 
reallønnen, hvilket er lykkedes med en generel løn-
stigning på 5,02% og en forventet udmøntning af 
reguleringsordningen på 0,27%, altså 5,29% i alt. 
Prisudviklingen anslås til 3,95% i overenskomstpe-
rioden. Oveni den generelle lønstigning kommer 
en forøgelse af fritvalgstillægget på 0,55%, så det 
nu udgør 1,38%. Det frie valg består i, at I kan væl-
ge imellem at få pengene udbetalt månedsvis eller 
bruge dem til at sætte jeres pensionsprocent op. 
Her er der som altid en skæringsdato, der hedder 
1. oktober for ændringer, og hvis I ikke selv giver 
besked om, at I ønsker beløbet brugt på pension, 
vil I få pengene udbetalt.   

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) – 
nationalt og lokalt 

Nu er der gået to år siden sammenlægningen af LO 
og FTF til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).  

Som jeg også skrev sidste år, så vil det dog fortsat 
primært være DLF, som varetager jeres interesser, 
men med sammenlægningen af LO og FTF til en 
samlet organisation står vi som arbejdstagere 
stærkere, end da vi opererede hver for sig. Det er 
derfor på nationalt plan i form af denne styrke, at 
FH primært gør sig gældende. 

Lokalt er der nu dannet kommuneudvalg i vores 
region (Vestsjælland), men kommuneudvalget for 
Holbæk buldrer ikke just derudaf, og som nævnt 
ovenfor, så er kredsens primære fokus jeres for-
hold som lærere, så vi er ikke dem, der går forrest i 
forhold til udviklingen af FH lokalt, da vi – som be-
retningen tydeligt viser – har mange andre store 
og vigtige opgaver, som er målrettet jeres arbejds-
forhold. 

Vi håber, at FH også lokalt fremover vil udvikle sig 
til at blive en betydende faktor, men for øjeblikket 
varetager de enkelte organisationer primært deres 
egne medlemmers interesser. 
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Kredsens sagsbehandling 

Et af kredsens allervigtigste arbejdsområder er vo-
res mulighed for at rådgive og hjælpe jer, hvis I har 
brug for det. Vores sagsbehandler/konsulent, Trine 
Bollhorn, har nu et års fuldtidserfaring på posten, 
og det betyder, at hun i endnu højere grad er i 
stand til at yde jer den allerbedste støtte. Tilbage-
meldingerne fra jer er heldigvis også meget positi-
ve i forhold til jeres oplevelser af Trines store fagli-
ge og menneskelige kvalifikationer.  

Kredsens økonomi 

Som det fremgår af budget og regnskab, så er 
kredsen økonomisk veldrevet. Vi har et stigende 
medlemstal og dermed stigende indtægter, samti-
dig med at coronaåret på en række punkter har 
medført lavere udgifter.  

 

Vi har en række midler stående i banken, og med 
baggrund i den seneste udvikling med negative 
renter, foreslår kredsstyrelsen, at nogle af disse 
penge anbringes i værdipapirer til lavest mulige 
risiko for at undgå en udhulning af vores midler. 
Dette forslag behandles på generalforsamlingen. Vi 
har endvidere planer om et stort fællesarrange-
ment for jer, når forholdene igen tillader, at vi mø-
des mange på én gang. 

TR og AMRs roller 
samt arbejdet i kredsstyrelsen 

Jeg vil gerne igen i år sige en stor tak til alle  
TR’erne og AMR’erne for jeres indsats ude på  
skolerne! I er bindeleddet mellem os på kredsen 
og alle jeres kolleger, og jeres input og tilbagemel-
dinger er med til at kvalificere vores arbejde med 
at sikre alle lærere i Holbæk Kommune de bedst 
mulige arbejdsvilkår. 

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til den 
øvrige kredsstyrelse for det gode samarbejde og 
de konstruktive ideer og løsningsforslag, som I alle 
bidrager med.  

Det er en fornøjelse at være formand i Holbæk Læ-
rerkreds med de medlemmer, tillidsvalgte og den 
kredsstyrelse, vi har! 

Hans Junker, formand 

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

Kredsens kontakt med jer 
og jeres kontakt med kredsen 

En vigtig ting for kredsen er kontakten og dialogen 
ikke blot med TR og AMR men også med jer alle 
sammen som medlemmer. Vi prøver at holde jer 
ajour på bedst mulig vis gennem vores nyhedsbre-
ve, men indtil coronaen ændrede virkeligheden, så 
var vores deltagelse på møder i Faglig Klub på sko-
lerne også en vigtig prioritet. 

Disse møder med jer, hvor vi kan høre om og de-
battere, hvad der rører sig hos jer samtidig med, at 
vi på en mere personlig måde kan præsentere 
kredsens udspil og tanker, har vi virkelig savnet i 
det forgangne år. Vi ser således rigtig meget frem 
til, at vi kan komme ud og møde jer face to face 
igen i det nye skoleår. 


