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Kære medlemmer

Her ved den definitive overgang til efteråret kan det 

føles tungt, når dagene bliver kortere, vinden og 

regnen rusker i kroppen og minderne om 

sommeraftener på terrassen hastigt fortoner sig. 

Men så kan vi jo heldigvis ty til Peter Plys, som altid er 

god for et opmuntrende citat. ”Hvilken dag er det i 

dag?”, spurgte Peter Plys. ”Det er i dag”, svarede 

Grisling. ”Min yndlingsdag”, sagde Peter Plys.  

Således opmuntret velkommen til oktoberudgaven af 

nyhedsbrevet.
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Lærerens Dag

I morgen, d. 5. oktober, er det FN’s internationale 

lærerdag. Fokus er på jeres vitale rolle både som 

underviser men også som medvirkende til at udvikle 

aktive medborgere i et moderne samfund. På mange 

skoler er det heldigvis blevet en tradition, at 

skolebestyrelse og/eller skoleledelse festligholder dagen 

på den ene eller den anden måde. Fra kredsens side vil 

vi selvfølgelig også gerne markere, at vi sætter pris på 

jeres store indsats i hverdagen, og I vil derfor opleve, at 

jeres TR vil forsøde dagen for jer😊

Kredskontoret i efterårsferien

Kredskontoret er lukket i efterårsferien i 

uge 42. I kan dog som sædvanlig få fat i 

os ved at ringe til os på 5943 8103 og 

lægge en besked på vores telefonsvarer 

eller ved at sende en mail til 

052@dlf.org. Vi aflytter telefonsvareren 

og læser mails et par gange i løbet af 

ugen, og derefter vender vi hurtigst 

muligt tilbage med et svar på jeres 

henvendelse.



Lønstigning pr 1. oktober

De – efterhånden få – af jer, som er forudlønnet har allerede kunnet se det på den løn I lige 

har fået udbetalt, og alle I andre vil med novemberlønnen kunne se, at anden del af den 

lønstigning, der blev aftalt ved OK21 nu kommer til udbetaling. Denne gang drejer det sig om 

1,01,% svarende til mellem 240 og 300 kroner, alt efter hvor I befinder jer rent 

anciennitetsmæssigt. Det største ryk i overenskomstperioden kommer til oktober næste år, 

hvor I kan se frem til en stigning på mellem 670 og 840 kroner om måneden.

Budgetaftale hvor skoleområdet ikke fylder meget

Der er indgået en budgetaftale for Budget 2022 i Holbæk Kommune, og alle kommunalbestyrelsens partier står bag. Det er rigtig positivt, at der 

kan opnås bred politisk enighed, og som sædvanlig er der flere ønsker, end det er økonomisk muligt at opfylde. Set med skole- og lærerbriller er 

det et budget, hvor det primære fokus nu flyttes fra skole til andre kerneområder, specielt ældreområdet, som ligesom vores område har været 

udfordret gennem en årrække. Der slås således ikke lige så kraftigt på tromme for den fortsatte nødvendige økonomiske genopretning af 

folkeskolen, som også budget 2022 er et udtryk for. Det er også småt med konkrete nye initiativer, hvilket understreges af, at det mest 

markante element er på fritidsdelen, hvor der kommer en nedsættelse af forældrebetalingen til SFO.

Som vi også skrev i vores høringssvar, så er det utrolig vigtigt, at der fortsat holdes fokus på den økonomiske genopretning af folkeskolen 

ligesom implementeringen af ”Fremtidens Specialundervisning” – formentlig fra skoleåret 2022-23 – bliver af kæmpestor betydning for 

kvaliteten af folkeskolen i Holbæk Kommune.



Vælgermøde d. 28. oktober med skolen som tema

Vedhæftet nyhedsbrevet kan I se vores invitation til et vælgermøde med skolen som 

tema torsdag d. 28. oktober klokken 19-21 i Glassalen på Vipperød Skole. På den 

måde ønsker vi op til kommunalvalget d. 16. november at sætte spot på både de 

ønsker og forventninger, der er til folkeskolen i Holbæk Kommune og høre 

lokalpolitikernes visioner. Vi håber, at mange af jer vil komme og tage del i debatten 

sammen med de borgere i kommunen, som også har brug for, at folkeskolen er det 

attraktive og naturlige førstevalg.

Vi åbner dørene allerede klokken 18.15, hvor I kan komme og få stillet den værste 

sult ved vores pølsevogn, som kan byde på et bredt sortiment af alt fra traditionelle 

hot dogs og grillpølser til kyllinge- og veganerpølser😊

Frihedsforsøget - ups and downs

Arbejdet med konkrete elementer i frihedsforsøget hos jer ude på skolerne er i fuld 

gang, og vi følger fra kredsen spændt med på sidelinjen. Vi glæder os over, hvordan 

det der startede som drømmeprocesser om, hvordan der kan skabes den bedst 

mulige skole, når man inddrager alle de relevante parter nu udmønter sig i 

spændende initiativer, men vi kan desværre også konstatere, at I flere steder er 

løbet ind i problemer, hvis I ønsker at udfordre de såkaldte hegnspæle omkring 

afvikling af afgangsprøverne. Her har I oplevet, at jeres velbegrundede ønsker ikke 

umiddelbart har kunnet ladet sig gøre, men med programleder for Børnenes 

Skole, Christina Wolff, i spidsen arbejdes der intensivt på at skabe de af jer ønskede 

muligheder. En del initiativer vil givetvis kunne realiseres allerede i dette skoleår, 

mens andre vil have en sådan karakter, at det kræver yderligere behandling, så det 

først vil kunne lade sig gøre i næste skoleår.

Det ville være dejligt, hvis I ikke skulle opleve sådanne benspænd, men det er 

positivt, at der ser ud til at være løsninger, selv om det i nogle tilfælde tager 

længere tid, end vi kunne ønske os.



APV, Trivsels- og Ledermåling

Så er det ved at være tid til, at I skal udfylde en APV, Trivsels- og Ledermåling. Der er tale om et lidt større -ca. 100 spørgsmål i alt - men 

utrolig vigtigt arbejde. Det er nemlig jeres svar, der kan belyse, hvordan det ser ud med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø 

samt trivslen først og fremmest på jeres egen skole men i et større perspektiv også kommunen som helhed. Ligeledes er jeres svar en 

afgørende strømpil for jeres leder i forhold til at se og arbejde med, hvad I synes han/hun gør godt eller kan forbedre. Derfor er det 

vigtigt med en høj svarprocent, så svarene bliver så retvisende som muligt. I lighed med sidst, I skulle udfylde en sådan måling, i 2018, så 

er en oplagt vej til en høj svarprocent, at I i samarbejde med ledelsen får afsat tid – fx på et teammøde - til at udfylde målingen, så den 

ikke risikerer at ende blandt den lange række af mails, som I af tidsmæssige grunde vælger at se bort fra. Den del af APV’en, der handler 

om det fysiske arbejdsmiljø er ikke anonym, mens både den del, der handler om det psykiske arbejdsmiljø og ledermålingen er 

anonyme. Dette er også blevet kraftigt understreget i forløbet op til målingen. Fra på onsdag, d. 6. oktober, vil I på AULA og skolen.nu 

kunne se mere om målingerne, som finder sted i tidsrummet fra d. 26. oktober til d. 18. november.

Første lille teaser i forhold til Medlemskurset

Efter desværre at have været nødt til at aflyse vores årlige medlemskursus i januar pga COVID19 glæder vi os til at kurset igen kan 

gennemføres i 2022. Normalt ligger kurset i slutningen af januar, men selv om vi var ude allerede før sommerferien, så har 

efterspørgslen på kursusfaciliteter ovenpå COVID19 været så voldsom, at vi faktisk kan føle os heldige, fordi vi har fået plads på Sinatur 

Frederiksdal fra fredag d. 11. til lørdag d. 12. marts. I kan derfor godt allerede nu sætte et kryds i kalenderen, hvis I gerne vil med på 

kurset, og der vil komme en rigtig invitation i løbet af de næste par måneder.

Jeg vil gerne tage forskud på glæderne og allerede nu ønske jer en rigtig dejlig 

efterårsferie, hvor I vil få tid til og mulighed for at fordybe jer i andet og mere end 

skolehverdagen😊

Mange hilsner fra Hans Junker, formand

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

Find os på                       facebook


