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Kære medlemmer

Lige præcis på ét punkt er det godt, at vi er kommet ind i den mørke tid, der ikke længere indbyder så meget til udendørs 
aktiviteter på bekostning af indendørs sysler. Så vil I nemlig ikke føle, at I går glip af aftensolen, mens I sidder med en varm
kop kakao og læser nyhedsbrevet. For som sædvanlig er der nok at tage fat på, hvilket både indholdet i og omfanget af 
nyhedsbrevet er et bevis på. 
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COVID19 – en uvelkommen gæst vender tilbage

Det har været dejligt, at dette skoleår indtil videre er gået, uden at I har skullet tænke meget på eller bekymre jer om smitte 
med COVID19. Men nu skal I desværre på den igen. Der er stigende smitte i samfundet, specielt blandt de ikke-vaccinerede, 
og det mærker I ude på skolerne hvor specielt eleverne i de yngste klasser er særligt udsatte. I Københavnsområdet har 
Styrelsen for Patientsikkerhed den seneste uge lukket flere skoler, og også her i kommunen har vi oplevet større og mindre 
udbrud – værst på Udby Skole med rigtig mange smittede. 

I mandags var der come back til pressemøde i statsministeriet omkring hele situationen. COVID19 er nu igen rubriceret som 
samfundskritisk sygdom, hvilket betyder, at der kan indføres restriktioner. Det første tiltag er en genindførelse af 
coronapasset i en række sammenhænge. Det er dog ikke aktuelt i skolesammenhæng. Noget af det den sidste periode med 
coronaudfordringer lærte os var betydningen af et tæt samarbejde i skolernes TRIO’er og MED-udvalg, hvor skolernes TR, 
AMR og ledelse mødtes mere end normalt for hele tiden at prøve at være på forkant med, hvilke initiativer, der skulle sættes i 
værk på de enkelte skoler. Vi vil fra kredsens side opfordre til, at I ude på skolerne vender tilbage til dette mere intensive 
samarbejde, så I i første omgang kan få kigget på, hvordan I konkret vil prøve at forebygge smitte og kan få kommunikeret ud 
til både ansatte, elever og forældre, hvordan I vil gribe situationen an.

Et vigtigt redskab i smitteforebyggelsen er muligheden for regelmæssigt at blive testet. Her har eleverne haft muligheden hele 
tiden, mens I som færdigvaccinerede lærere officielt ikke har haft denne mulighed. Vi har været i dialog med forvaltningen 
om at sikre jer denne mulighed, og her har man heldigvis rykket hurtigt, så det nu skulle være meldt ud på alle skoler, at I kan
blive testet på linje med jeres elever, så I kan booke tid til test på skolen og dermed slippe for at skulle til Holbæk for at blive 
enten lyn- eller pcr-testet.



Gratis 
influenzavaccinationsmulighed

Sidste vinter var der stort set ikke 
nogen influenzatilfælde i Danmark, 
og der er derfor en vis frygt for, at 
der denne vinter vil være en 
forøget risiko for mange og måske 
alvorlige influenzatilfælde.

Det er derfor rigtig positivt, at alle 
medarbejdere i Holbæk Kommune 
har mulighed for at få en gratis 
influenzavaccine. Tilbuddet er 
gældende frem til den 15. januar 
2022.

Uanset hvor I bor, så kan I tage 
forbi jeres lokale apotek og få 
influenzavaccinen. Der er ikke 
tidsbestilling, så I kan tage derhen, 
når det passer jer. I skal medbringe 
jeres sundhedskort og angive 
koden ’Holbæk Kommune 2021’, så 
ved apoteket, at Holbæk Kommune 
betaler jeres influenzavaccination, 
og I skal ikke lægge ud. 

Men på grund af stor efterspørgsel 
på vaccine kan I opleve (det gjorde 
jeg selv i går), at apoteket er løbet 
tør for vacciner, men så kan I blive 
skrevet op og kontaktet, så snart de 
igen modtager nye forsyninger.

Udfyldelse af APV/Trivsels- og/Ledelsesmåling samt T4

Denne tid på året har I traditionelt meget at se til, fordi det er nu, 
I afvikler årets første omgang skole/hjem-samtaler. 
I år er der så lige mindst to andre ting, som I også skal forholde jer 
til på samme tid.

Den ene er APV/Trivsels- og Ledelsesmålingen, som finder sted hvert tredje år, og som skal 
tage temperaturen på både jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt give jer mulighed for 
at svare på en række spørgsmål om jeres nærmeste leder. Jeres svar på spørgsmålene i 
målingerne er vigtige, fordi jo flere af jer, der svarer, jo bedre kan man bruge jeres 
tilbagemeldinger. Så forhåbentlig står I ude på skolerne efter svarfristens udløb d. 18. 
november med en brugbar oversigt, som vil være et godt udgangspunkt i forhold til at tage 
hånd om evt. arbejdsmiljøproblemer. På samme tid vil jeres ledere vide, hvad I vurderer de 
gør godt, og hvad I synes, de skal arbejde med.

Den anden er den såkaldte T4-måling – en kortlægning af elevernes læring og trivsel. Denne 
måling er en fortsættelse af ”Program for Læringsledelse”, som 13 kommuner var en del af fra 
2015-2020. Fra kredsens side var vi rigtig glade for, at det var slut med programmet, fordi 
både jeres tilbagemeldinger og dele af slutevalueringen fra Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) var meget kritiske. 12 af de 13 deltagende kommuner valgte således også at trække sig 
ud i 2020, mens Holbæk Kommune som den eneste kommune ønskede at søge om midler til 
at fortsætte sin deltagelse 
Da kredsen overfor kommunen på baggrund af de andre kommuners valg og vores egne 
erfaringer undrede os over kommunens beslutning, blev vi forsikret om, at det var noget kun 
skoleledelserne fortsat skulle arbejde med, og ikke noget I ville blive involveret i. Det var 
derfor en stor negativ overraskelse, da det pludselig op til efterårsferien forlød, at både I og 
eleverne skulle udfylde den såkaldte T4.

Dette arbejde er både tidskrævende – for de fleste tager det en hel arbejdsdag – og svært at 
se meningen med set i lyset af udmeldingen om, at det kun var ledelserne, der skulle arbejde 
videre med programmet. At det så ydermere kommer i en af de allermest pressede perioder i 
skoleåret, selv om vi fra kredsens side prøvede i det mindste at få det udskudt, gør ikke 
oplevelsen bedre.



Opfølgning på kredsens vælgermøde om folkeskolen og specialtilbuddene 
samt en opfordring til jer

Den 28. oktober afholdt kredsen et vælgermøde op til kommunalvalget med 
deltagelse af alle 9 opstillingsberettigede partier. Emnet for mødet var 
”Folkeskolens og specialtilbuddenes fremtid i Holbæk Kommune”. Det var et 
velbesøgt arrangement og efter politikernes indledende korte præsentation af 
deres vigtigste mærkesager på skoleområdet, var der mange gode spørgsmål fra 
deltagerne, som politikerne svarede på og forholdt sig til. Det helt store tema 
var, hvordan vi sikrer alle elever det rette undervisningstilbud, og det kan I læse 
mere om i afsnittet ”Fremtidens Specialundervisning” længere nede i 
nyhedsbrevet. Andre vigtige emner blev også drøftet, og efter mødet 
sammenfattede vi de deltagende politikeres udsagn i følgende enigheder:

• der skal ikke lukkes skoleafdelinger
• børn med udfordringer skal hjælpes hurtigere, end de bliver i dag
• eventuelle ændringer på specialområdet skal skabe bedre – ikke billigere –

løsninger
• friheden på skoleområdet fra central styring er kommet for at blive i 

Holbæk Kommune også når forsøgsperioden slutter i 2024
• der skal skabes mere attraktive arbejdsforhold for lærerne for både at 

kunne fastholde de nuværende og kunne tiltrække nye lærere
• det er værdifuldt at have løbende dialog med skolens parter – eleverne, 

forældrene, lederne, lærerne, pædagogerne og os som faglig organisation 
– i forhold til sammen at finde de bedste løsninger

Vi sendte sammenfatningen til politikerne, og ingen er vendt tilbage med 
dementier, så vi ser frem til at kunne se enigheden udmøntet i konkrete tiltag, 
når de nyvalgte politikere går i gang med arbejdet i Kommunalbestyrelsen i den 
kommende 4-års periode.

Og så er det jo på tirsdag d. 16. november, at I kan stemme til kommunalvalget. 
Fra kredsens side vil vi opfordre jer til at bruge jeres stemme på den 
politiker/det parti, som I mener bedst kan varetage jeres interesser. Lokalpolitik 
er andet og mere end skolepolitik, men det har stor betydning for den valgte 
politik – også på skoleområdet – hvem I med jeres stemme er med til at vælge.



Fremtidens Specialundervisning

Allerede på kredsens generalforsamling i forsommeren udpegede vi vigtigheden af at alle elever får det rette undervisningstilbud/Fremtidens 
Specialundervisning/Inklusion som det vigtigste tema på skoleområdet de kommende år. Frihedsforsøget er en vigtig faktor i bestræbelserne på at gøre 
folkeskolen i Holbæk Kommune til et rigtig godt sted at være og lære. Men det at alle elever, både dem uden specifikke udfordringer og dem med behov 
for andet og mere end undervisning i de almindelige klasser, får det rette undervisningstilbud er helt grundlæggende. Indtil nu er det ikke lykkedes godt 
nok, og det fører til naturlige frustrationer for både de elever, det rammer, deres forældre og jer, som står med en opgave, hvor I ikke kan få enderne til 
at nå sammen. Derfor er det grundlæggende rigtig fint, at der arbejdes på at finde en ny og bedre måde at gøre tingene på.

Og at det ikke er nogen let opgave understreges af, at arbejdet allerede har stået på i næsten et år. Der har været arbejdet på at finde en løsning som 
dækker hele området fra den almene undervisning over diverse tilbud tilknyttet folkeskolen til skole/dagbehandlingstilbud. Og det arbejde er langt fra 
slut. Det er således af kæmpe betydning, at det bliver tydeligt, hvordan jeres muligheder i klasserne ude i folkeskolen kan forbedres og medvirke til, at 
ambitionen om at færre elever skal modtage specialundervisning kan blive en realitet. Og det ligger der ingen beskrivelser af på nuværende tidspunkt.

Udvalget for Børn og Skole valgte på deres møde sidste onsdag at undlade at sende et oplæg om specialklasser i høring for i stedet at efterspørge mere 
viden på området og udskyde behandlingen af emnet til det nyvalgte udvalg er trådt til efter årsskiftet. Det er en beslutning vi hilser meget velkommen, 
for det udvalget skulle have taget stilling til udgør kun en femtedel af den samlede índsats, og det giver ikke megen mening at tage stilling til ét element af 
den samlede pakke, når man ikke kender de øvrige elementer. Der skal laves et bud på en samlet løsning.

Vores bud på, hvordan man kvalitativt bedst sikrer alle elever det rette undervisningstilbud, er at skabe mulighed for, at I, der står ude i de almindelige 
klasser i langt højere grad end i dag kan være to om undervisningen og det vigtige relationsarbejde og dermed være med til at sikre, at flere elever end i 
dag kan rummes i skolen uden at skulle udskilles til specielle tilbud. Når vi samtidig ikke vil anbefale, at man fra start hjemtager elever fra specialtilbud, så 
er det klart, at det kommer til at koste penge. Og her bliver det afgørende, hvad politikerne har mod til. For en investering i en sådan løsning koster her 
og nu men vil efter vores mening betale sig på sigt i forhold til at opnå målet om, at alle elever får det rette undervisningstilbud og færre skal modtage 
specialundervisning.

Vi skal lykkes på dette område, for ellers vil både I, eleverne og deres forældre fortsat føle jer efterladt på perronen med følelsen af, at der ikke er 
handling bag ordene om at alle børn skal have det rette undervisningstilbud. Hvis – eller forhåbentlig når - det lykkes, står folkeskolen i Holbæk Kommune 
til gengæld rigtig stærkt – også i kombination med de initiativer og muligheder, som frihedsforsøget giver. 



Danmarks Lærerforenings kongres

Fra tirsdag til torsdag i sidste uge afholdt Danmarks Lærerforening sin kongres i København, hvor vi fra 
kredsen deltog med Louise, Hanne, Jesper og mig. Derudover var der en række temaer til drøftelse 
om mandagen, hvor Dan også deltog. Det var nogle spændende dage, som vi også holdt jer opdateret 
om via daglige opslag på vores facebookside. Mandagens temaer, som I kan se herunder, var meget 
vedkommende, og vi kom hjem med ideer og forslag til tiltag, der måske kan blive til virkelighed i 
vores kreds samtidig med at andre ting kræver beslutninger, der involverer hele Danmarks 
Lærerforening.

• Hvordan skaber foreningen medlemsengagement gennem involvering af medlemmer?

• Hvordan kan foreningen rekruttere og fastholde unge medlemmer?

• Kollektiv lønsikring - et supplement til dagpengene for medlemmer i DLF?

• Danmarks Lærerforenings rolle i den grønne omstilling - ny måde at være fagforening på?

• Hvordan styrker vi den pædagogiske debatkultur på skolen?

• Lærermangel - hvad gør vi?

• Mellemformer - ideal eller katastrofe?

• Seniorområdet - hvilke muligheder og udfordringer ser vi frem mod OK24?

• Hvordan skal lærernes kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse se ud i fremtiden?

Formandens beretning og debatten om den var omdrejningspunktet på kongressen, og også her stod 
hele inklusionsspørgsmålet helt centralt. For det er jo ikke kun os i Holbæk, der kæmper med at finde 
nogle gode løsninger – det gør man over hele landet.

Jeg var også på talerstolen sammen med kredsformanden fra Esbjerg for at fortælle om de erfaringer, 
som vi indtil nu har gjort os med frihedsforsøget. Vi gjorde også opmærksom på, at det er vigtigt, at 
Danmarks Lærerforening har en holdning til, hvad det er vi gerne vil have frihed fra og især hvad vi 
gerne vil have frihed til. Og endelig skal foreningen også komme med sit bud på, hvad der skal gælde 
for alle skoler i hele landet og hvad der skal lægges ud som frihed på de enkelte skoler.

A20-arbejdstidsaftalen, arbejdsmiljøet på skolerne, lærermangel og TR-vilkår var andre emner, som 
blev debatteret.



Løntjek – får du den rigtige løn?’

I uge 46 sættes der hvert år på landsplan særligt fokus på, at fagforeningerne hjælper 
deres medlemmer med at tjekke lønsedler, så det er tydeligt, om man får den rigtige løn.
I Holbæk Lærerkreds har vi gennem en årrække valgt at gøre dette på et andet tidspunkt, 
og sådan bliver det også denne gang. Der vil blive sat fokus på løntjek i januar 2022, 
nærmere bestemt i uge 2 og 3, hvor I både hos jeres TR og her på kredsen vil kunne få 
hjælp til at gennemskue jeres lønsedler.
I kan selvfølgelig altid henvende jer til enten jeres TR eller til os på kredsen med 
lønspørgsmål, men lige præcis i de to uger sætter vi ekstra spot på emnet.

Trine er på kursus i uge 46

I næste uge – fra 15. til og med 19. november – er Trine, vores sagsbehandler 
på kursus. Det vil sige, at I i den uge ikke kan mødes fysisk med Trine, men I 
kan skrive til hende på TRBO@dlf.org, hvis I har et spørgsmål. Hun vil så 
løbende vende tilbage på jeres henvendelser.

Skulle I have et akut og presserende spørgsmål, der ikke kan vente til Trine 
kommer hjem igen, så henvender I jer selvfølgelig til os på kredsen, og så skal 
vi nok prøve at hjælpe efter bedste evne.

Sæt et STORT X i kalenderen

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle jer, 
at vi fredag aften d. 3. juni næste år 
afholder et brag af en lærerfest for jer på 
Filmtorvet i Holbæk. Vi satser på, at al tale 
om COVID19 er forstummet til den tid, så 
vi bare kan give den gas sammen! 

Så sæt allerede nu et stort kryds i 
kalenderen ud for fredag aften d. 3. juni😊

Mange hilsner fra
Hans Junker, formand

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