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Kære medlemmer

Jeg håber, at I alle har haft en dejlig sommerferie😊 Ferien er nu afløst af et skoleår, som på mange områder ligner den 
hverdag I kendte til før COVID19 og på andre områder rummer en række grundlæggende anderledes tiltag med baggrund i 
frihedsforsøget.
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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. 

Ud med COVID19-restriktioner og ind med skoleudvikling via frihedsforsøget

Det er rigtig dejligt, at COVID19-restriktionerne er blevet afløst af en hverdag, hvor I igen kan være sammen med eleverne 
og jeres kolleger og på den måde have bedre muligheder for i direkte kontakt at skabe god og motiverende undervisning og 
pleje de afgørende vigtige relationer. I takt med at alle de af jer, som ønsker det, er blevet vaccineret og mange af de ældste 
elever ligeledes er vaccinerede, har det skabt rammen for, at I som udgangspunkt ikke skal gå rundt og være nervøse for, at 
I kan blive alvorligt syge som følge af smitte med COVID19. På den anden side betyder delta-variantens dominans og de 
yngste elevers manglende vaccinationsmuligheder, at sandsynligheden for at ikke-vaccinerede smittes er betydelig. Derfor 
er det godt og vigtigt, at I har videreført de smitteforebyggende tiltag, som stadig giver mening ude på skolerne.

I forhold til frihedsforsøget er det dejligt at høre og læse om alle 
de spændende ideer og tiltag, som I allerede har sat i gang ude 
på skolerne og vide, at der er initiativer på vej de steder, hvor de 
bl.a. pga. skolestrukturændringerne og nye skoleledelser endnu 
ikke er rullet ud. I har en unik mulighed i forhold til at have 
friheden til at afprøve de initiativer, som I i fællesskab er nået 
frem til ude på skolerne – en frihed som det helt store flertal af 
lærere i Danmark endnu kun kan drømme om. Det er også 
dejligt at opleve den store positive opmærksomhed fra både tv, 
radio, netmedier og den skrevne presse, som jeres initiativer 
medfører. Det er med til at skabe et tiltrængt positivt billede af 
jeres arbejde og de kvaliteter I hver dag kaster ind i kampen for 
at give jeres elever den bedst mulige skolegang. 

https://da-dk.facebook.com/HolbaekLaererkreds
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Onsdag var undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på besøg på Absalonskolen, hvor hun ved selvsyn fik indblik 
i de initiativer, som bliver rullet ud. Hun mødtes også med et par lærere til en snak om, hvad frihedsforsøget betyder, og 
et par citater bragt i ”Skolemonitor” understreger, hvorfor de næste tre år kan blive skelsættende for såvel udviklingen 
på skolerne i Holbæk Kommune som forhåbentlig også i vidt omfang på landsplan. Første citat er lærer Majken Durhuus 
Ramsing, som overfor ministeren gav udtryk for, at forsøget har bevirket at: ”Jeg er blevet glad for at være lærer igen”. 
Andet citat er ministerens reaktion på Majkens kommentar: ” Det, der gør mig allermest glad, er at se, hvor meget positiv 
energi og stolthed det skaber, når man selv får lov til at forme skolen. At se hvad det betyder for fagligheden og lysten til at
være lærer, det er den vigtigste pointe fra i dag”. Det har taget – alt for – lang tid for politikerne at nå til erkendelsen af, hvor 
stor betydning det har, at I selv qua jeres professionalisme er med til at forme skolen i stedet for at være underlagt alle de 
styringsmekanismer, som alt for længe har præget livet i folkeskolen. Men det er dejligt, at politikerne omsider er nået til 
den vigtige erkendelse, og at I bliver de første som for alvor kommer til at mærke forandringen.

Frihedsforsøget er også det centrale omdrejningspunkt på kurset for kredsens tillidsrepræsentanter i starten af 
september, hvor vi sammen med tillidsrepræsentanter fra Esbjerg og med deltagelse af skoledere fra begge kommuner 
skal kigge på initiativer, muligheder og de dilemmaer, der også følger med udrulningen af et sådant forsøg.

Skolepolitisk debat med partierne i kommunalbestyrelsen 

For nylig præsenterede Radikale Venstre et politisk udspil, ”Tænk frit – tænk 
børn”, og i forlængelse af det inviterede partiets lokale folketingsmedlem og 
et par kandidater til det kommende kommunalvalg sig selv på besøg på 
kredsen til en snak om både de landspolitiske og lokale vinde på skoleområdet 
både set fra de radikales synsvinkel og i forhold til, hvilke muligheder og 
udfordringer vi som lærerkreds fokuserer på. Det blev en meget spændende 
snak, og derfor har vi på kredsen efterfølgende inviteret alle de partier/lister 
som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen til et lignende møde, hvor der i 
større omfang end til et traditionelt vælgermøde eller på de sociale medier er 
tid til at gå i dybden med nogle temaer. Vi mangler stadig at høre fra et enkelt 
parti, men ellers har alle de øvrige takket ja, og vi ser frem til i den nærmeste 
fremtid at have snakken med partierne om, hvad de og vi ønsker og lægger 
vægt på på skoleområdet.
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Vælgermøde med folkeskolen som tema d. 28. oktober

Den 16. november er der valg til Kommunalbestyrelsen, og som optakt til 
dette valg arrangerer kredsen et traditionelt vælgermøde, hvor temaet bliver 
Folkeskolen i Holbæk Kommune.

Vælgermødet vil finde sted på Vipperød Skole i Glassalen torsdag d. 28. 
oktober fra 19-21, og der er sendt invitation ud til alle de politiske 
partier/lister i forhold til at de kan sende en repræsentant til en paneldebat. 
Så sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen, så I kan høre, hvad politikerne 
vil med Folkeskolen i Holbæk Kommune ligesom I vil få lejlighed til at stille 
dem lige præcis det/de skolespørgsmål, som I gerne vil kende svaret på.

Holbæk Kommunes budget for 2022 på vej i høring

På mandag sendes forslaget til budgettet for 2022 i Holbæk Kommune i 
høring frem til 16. september. Bemærkningerne fra bl.a. Udvalget for Børn 
og Skole kan allerede nu ses i dagsordenen forud for økonomiudvalgets 
møde i morgen fredag. 

Det er et omfattende materiale, som vi på kredsen naturligvis har læst med 
stor interesse, og det kalder på nogle opfølgende spørgsmål/svar, inden vi 
kan give vores høringssvar. 

Vi vil sende en særudgave af nyhedsbrevet ud inden høringsfristens udløb, 
hvor vi vil præsentere vores opfattelse af det fremlagte budgetforslags 
konsekvenser for jer ude på skolerne.

Find os på Facebook



I ønskes alle et godt og spændende skoleår i 
frihedsforsøgets navn😊
Hans Junker, formand

Fritvalgstillæg – det er nu I skal træffe et valg

I har alle sammen en fritvalgsordning som en del af overenskomsten. For 
øjeblikket er det 0,83% af jeres løn, der ligger i denne ordning, og fra 1. april 
2022 stiger andelen til 1,38%. Som udgangspunkt får I beløbet udbetalt med 
jeres månedsløn, men I kan hvert år senest 1. oktober gå ind og ændre det til 
at beløbet sættes ind på jeres pensionsordning, hvis I ønsker det – eller skifte 
tilbage til udbetaling, hvis I har været ovre på pensionsindbetaling. Hvis I 
ønsker at ændre jeres brug af fritvalgsordningen gør I det via app’en ”Mine 
apps” og menuindstillingen ”Mine oplysninger” og dernæst ”Ret 
fritvalgsordning”.

Ingen læreruddannelse til Nordvestsjælland i denne omgang

Den 25. juni blev der i stor hast på Christiansborg indgået en bred politisk aftale om ”Flere og bedre 
uddannelsesmuligheder i Danmark”. Med både den aktuelle mangel på lærere og en rapport fra foråret, som 
påpeger, at den udvikling – specielt i vores del af landet - blot vil forstærkes frem mod 2030 er aftalens 
overskrift mildt sagt ikke retvisende i forhold til situationen i Nordvestsjælland. Der bliver nemlig ikke tale om 
at placere en – ellers voldsomt tiltrængt – læreruddannelse i Nordvestsjælland, hvilket vil få meget mærkbare 
konsekvenser i både Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner. For øjeblikket kan vi i Holbæk Kommune 
med baggrund i frihedsforsøget tiltrække lærere fra andre kommuner, men det løser jo ikke den overordnede 
problematik: der er alt for få lærere. Der gik meget kort tid fra forslaget blev præsenteret til det var vedtaget, 
så derfor nåede vi ikke for alvor at få landspolitikerne i tale. Det ser rigtig svært ud, når en sådan aftale lige er 
vedtaget, men I skal vide, at vi via et stort argumentationskatalog underbygget af tal/data vil prøve at 
fremføre, hvorfor det vil være en god og nødvendig investering at ønsket om ”Flere og bedre 
uddannelsesmuligheder i Danmark” også kommer til at omfatte en læreruddannelse i Nordvestsjælland.

Kontakt os hvis I skifter job til en anden overenskomst
eller går på pension

Vi ved mange ting her på kredsen, men vi får ikke 
automatisk besked, hvis I skifter job eller går på pension. 
Hvis I får en lærerstilling i folkeskolen i en anden kreds, får 
vi besked fra den nye kreds om, at I nu er ansat hos dem, 
og at vi skal flytte jer, så her skal I ikke foretage jer noget i 
forhold til os. Men hvis I fx skifter til en privatskole eller 
VUC får vi ikke besked. Derfor vil I opleve at I stadig 
betaler fuldt kontingent til os, indtil vi får besked fra jer. 
Så kontakt os ved jobskifte til en anden overenskomst, så I 
kan blive flyttet til den nye organisation.

Hvis I går på pension, kan I blive pensionistmedlem til et 
kraftigt nedsat kontingent, men igen skal I kontakte os, for 
vi får ikke oplysningen andre steder fra, og indtil vi hører 
fra jer, betaler I fuldt kontingent.


