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Lad mig indledningsvis udtrykke min store 
glæde over, at vi i år kan gennemføre vores 
generalforsamling med almindeligt fysisk 
fremmøde i marts som planlagt, efter at vi 
de seneste to år har måttet udskyde afviklin-
gen af generalforsamlingen i hhv. 5 og 3 må-
neder pga. coronarestriktioner.   

Som en del af mit forberedende arbejde med 
denne beretning har jeg gennemlæst mine 
beretninger fra 2020 og 2021, og det er tyde-
ligt, at en lang række vigtige emner går igen. 
På nogle områder er der heldigvis tale om en tydelig positiv udvik-
ling, mens jeg desværre også må konstatere, at vi stadig står med 
uløste udfordringer på andre områder. 

I beretningen vil jeg prøve at komme rundt om de vigtigste af de 
mange emner, som vi har beskæftiget os med siden generalfor-
samlingen i juni 2021, og som vi også løbende har orienteret jer 
om i nyhedsbrevene. 

Corona har nu præget livet i skolen de sidste to år 

For nærmest nøjagtig to år siden lukkede statsministeren landet, 
inklusive skolerne, ned for at forebygge, at en på det tidspunkt ny 
og hidtil ukendt sygdom, COVID19, skulle få lige så voldsomme 
konsekvenser i Danmark som i lande tæt på os, fx Italien. Siden da 
har COVID19 og tiltag til at begrænse smitten præget vores alle 
sammens liv i meget høj grad. Hen over sommeren i 2020 og 2021 
har vi kunnet leve og drive skole som ”normalt” for så igen at skul-
le prøve at få restriktioner og begrænsninger til at spille sammen 
med ønsket om at drive god skole. I år er vi tidligere end i 2020 og 
2021 vendt tilbage til ”normale” tilstande, og vi kan så alle sam-
men bede til, at normaliteten kan bevares, når det igen bliver kol-
dere og kalenderen siger slutningen af 2022. 

For det trænger vi alle sammen til!! 

I har de sidste to år præsteret et FANTASTISK stykke arbejde un-
der meget svære betingelser præget af en nærmest konstant uvis-
hed om, hvordan selv den nærmeste fremtid ville tage sig ud. 
Fjernundervisning blev opfundet fra den ene dag til den anden, I 
har arbejdet utrætteligt med at finde løsninger, som både gav ele-
verne noget – efter omstændighederne – god undervisning og 
samtidig har I prøvet at opretholde et socialt fællesskab både kol-
legialt og i forhold til jeres elever i perioder, hvor I ikke kunne mø-
des fysisk.  

Det er mit klare indtryk, at jeres indsats er blevet værdsat hele 
vejen rundt både lokalt og på landsplan – lige fra eleverne og de-
res forældre til skoleledelserne, embedsværket og det politiske 
niveau. Og situationen har været medvirkende til, at ”den almin-
delige dansker” har fået øjnene op for, hvor stor en positiv forskel 
jeres indsats gør.  
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Men der har også været en pris, og måske kommer der 
endda også en efterregning. For det er ikke omkost-
ningsfrit at være så hårdt spændt for over så lang en 
periode. I mærker det ude på skolerne enten på jer selv 
eller jeres kolleger i form af en naturlig udbrændthed 
efter at have været i ”alarmberedskab/
omstillingsmode” over så lang tid. Samtidig er der et 
naturligt ønske om, at vi nu kan få frigjort noget energi 
til at skabe den bedst mulige skole for både eleverne og 
jer som led i Frihedsforsøget. 

Den helt store prøve i den sammenhæng både kommu-
nalt og ude hos jer på de enkelte skoler bliver at finde 
en balance imellem ønsket om virkelyst og respekten 
og forståelsen for, at mange er udbrændte. Lykkes det, 
står vi et rigtig godt sted, mens jeg ikke tør tænke på 
konsekvenserne, hvis det ikke lykkes at finde balancen. 

Helt aktuelt er der heldigvis kommet en afklaring på, 
hvordan sommerens afgangsprøver for eleverne i 9. og 
10. klasse skal forløbe. Der var indledningsvis et politisk 
ønske og en forventning om, at afgangsprøverne skulle 
forløbe som vi kendte det fra tiden før COVID19. Men 
efter et pres fra bla. Danmarks Lærerforening og Skole-
lederforeningen er det nu meldt politisk ud, at afgangs-
prøverne afvikles efter samme model som sidste år. Det 
vil sige, at eleverne vil opleve at skulle til afgangsprøve 
og få den træning det indebærer, men samtidig vil det 
kun være i de fag, som de har modtaget mest undervis-
ning i hen over de sidste to år, nemlig dansk, matematik 
og engelsk. Det er meget positivt for både jer og elever-
ne, at der på denne måde i forholdsvis god tid er skabt 

klarhed over, hvordan prøverne skal afvikles, så I ikke 
også skal leve i uvished på dette område. 

Vores lokale arbejdstidsaftale 

Her er et af eksemplerne på, at vi på et centralt område 
i langt overvejende grad er lykkedes. Vi står med en 
lokal arbejdstidsaftale, som er resultatet af 4 års arbej-
de og justeringer, siden vi for første gang fik en arbejds-
tidsaftale tilbage i 2018. Det er meget tydeligt, at der i 
dag heldigvis kun er få tilfælde, hvor indholdet og tolk-
ningen af aftalen giver anledning til problemer ude på 
skolerne. Det skyldes primært, at aftalen nu er så indar-
bejdet i både jeres og ledernes bevidsthed, at elemen-
terne er en naturlig del af fundamentet for strukturerin-
gen af jeres arbejdstid. Det skyldes også den kendsger-
ning, at kredsen og skolelederne i dag har en større 
grad af fælles syn på tolknin-
gen af aftaleteksten. 

Der er derfor ikke noget be-
hov for væsentlige ændringer 
i vores arbejdstidsaftale lige 
nu.  

Vi fokuserer selvfølgelig stadig 
på de positive effekter det 
ville have på både kvaliteten 
af undervisningen og på jeres 
arbejdsmiljø, hvis der var mu-
lighed for, at I kunne have færre undervisningstimer, 
flere muligheder for at være to lærere i klasserne og 
mere tid til at forberede undervisningen. Men her spil-
ler økonomi en væsentlig rolle, idet det koster penge at 
give de muligheder. Og som I kan læse senere i beret-
ningen, så er der mange steder i skolevæsenet, hvor vi 
efterspørger forbedrede økonomiske muligheder, hvis 
folkeskolen skal have den kvalitet, som alle har et ønske 
om. Sideløbende har vi fokus på, at I har det nødvendi-
ge overblik over omfanget af jeres arbejdsopgaver og 
tiden til at løse dem, og at I inden skoleårets start har 
en dialog med jeres leder om, hvordan I på en god må-
de kan få disse to elementer til at gå op i en højere en-
hed. 

I aftalen er der et hjælpeværktøj til dette i form af et 
bilag, hvor I på en nem og overskuelig måde kan føre 
jeres arbejdsopgaver ind med et forventet tidsforbrug, 
så det kan danne basis for dialog med jeres leder.  
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Det har nogle steder været en lidt tung opgave at få 
løbet brugen af dette værktøj i gang, men vi oplever 
heldigvis, at både I og lederne i stigende grad kan se 
værdien i at bruge det, for at alle parter har det nød-
vendige overblik. 

År 1 med den nye skolestruktur 

Fra dette skoleårs start er der nu 11 folkeskoler i Hol-
bæk Kommune mod tidligere 4. Fra Holbæk Lærerkreds 
har vi i mange år ønsket, at der kunne blive tale om at 
organisere skoleområdet på en måde, hvor skolerne var 
mere lokalt forankret med den deraf følgende kortere 
afstand mellem eleverne, forældrene og skolen samt 
mellem jer som lærere og de ledelser, som I skal arbej-
de sammen med.  

Den nye struktur betyder også, at mange af jer har op-
levet at få nye skoleledere, da der nu er 11 skoleledere i 
stedet for 4. De nye skoleledere blev først ansat tæt på 
sommerferien, og det har selvfølgelig haft nogle mærk-
bare konsekvenser en række steder i form af, at dette 
skoleårs planlægning ikke er blevet lige så god, som den 
ville være under normale 
omstændigheder med en 
ledelse og et lærerkollegi-
um, der kender hinanden 
og har nogle indarbejde-
de rutiner. Det bliver der 
givetvis rådet bod på 
med planlægningen af 
næste skoleår, idet ledel-
serne alle steder nu har 
haft et år til at få skabt 
det nødvendige overblik. 

Det er også glædeligt, at tæt på alle de tilbagemeldin-
ger vi får i forhold til de nye skoleledere er positive – 
det er en god start! 

Når man i Holbæk Kommune politisk har valgt at bevare 
alle skoleafdelinger, giver de skoler som stadig er lagt 
sammen af flere afdelinger god mening, idet de har na-
turlige samarbejdsflader. Fra kredsens side gjorde vi 
dog både i vores høringssvar i forbindelse med skole-
strukturen og i andre sammenhænge opmærksom på, 
at konstruktionen med Ugerløse, St. Merløse og Ste-
strup Skole lignede en skrivebordsløsning, som godt 
kunne få nogle udfordringer i forhold til at give mening. 

Indenfor de seneste måneder har to af de tre skolele-
dere på de tre skoler sagt op, og det kan meget vel vise 
sig at være en ikke ubetydelig udfordring at finde leder-
emner, som tiltrækkes af den konstruktion. Det bør 
derfor være et kommunalt indsatsområde, hvordan de 
tre skoler bedst muligt understøttes, ligesom det fort-
sat kan overvejes, om der kan gøres noget andet i for-
hold til de tre skoler, så skolestrukturen giver mening 
hele vejen rundt  

Frihedsforsøget 

Vi nærmer os afslutningen på det første år ud af tre 
med frihedsforsøg på skoleområdet i Holbæk Kommu-
ne. Hvor vi fra starten var udvalgt til sammen med Es-
bjerg at være sat fri fra næsten al gældende lovgivning i 
forsøget på at prøve at lave den bedst mulige folkesko-
le, så meldte statsministeren ud i sin nytårstale, at den 
frihed skulle gælde for alle landets kommuner. Senere 
har undervisningsministeren så præciseret, at det på 
skoleområdet for de øvrige kommuner først gælder fra 
skoleåret 2023-24, og senest har statsministeren for en 

uge siden skiftet kurs og 
sagt, at den frihed hun om-
talte i sin nytårstale kun 
gælder på et område for 
hver kommune. Dette over-
blik har jeg taget med for at 
vise den uklarhed, der er på 
området for øjeblikket, og 
for at sige, at vi som kreds 
har oplevet en massiv inte-
resse mange forskellige ste-
der fra for at høre om vores 

erfaringer med frihedsforsøget, nu de (måske) skal til at 
gå i gang i landets øvrige kommuner. Den store interes-
se bekræfter os også i, at der i de andre kommuner er 
et stort ønske om at få adgang til de samme frihedsgra-
der, som vi har mulighed for i Holbæk Kommune. 

Frihedstankegangen er oppe i tiden som modvægt til 
den styringsdagsorden, som har været herskende på 
skoleområdet siden skolereformens indførelse i 2014. 
Op til sommerferien sidste år blev der således også 
etableret et partnerskab, ”Sammen om skolen”, med 
deltagelse af alle de relevante parter med interesse i 
folkeskolen – regering, KL, Danmarks Lærerforening, 
Skolelederforeningen, BUPL og forældre og elever.  
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Det er nye og meget velkomne tanker, at alle parter nu 
kan se, at det er i fællesskab via dialog, at der bedst 
skabes mulighed for den ønskede udvikling i stedet for, 
at der fra ministerielt hold ”bare” udstikkes regler og 

retningslinjer, som de fagprofessionelle skal følge uden 
på forhånd at være blevet taget med på råd. Det er så-
ledes også noget, der kræver meget af især embeds-
værket, som har været vant til at udstikke de nævnte 
regler og retningslinjer og nu i stedet skal lære at med-
virke til inddragende processer. 

I vores udgave af frihedsforsøget er det heldigvis ople-
velsen, at netop inddragelse har været meget højt prio-
riteret for på den måde at skabe det nødvendige med-
ejerskab til de ting, der sættes i værk ude på skolerne. 
Der er ingen tvivl om, at hvis vi selv havde kunnet be-
stemme timingen, så ville vi ikke have sat et frihedsfor-
søg i gang samtidig med en skolestrukturændring og 
midt i en opslidende periode præget af COVID19. 

Nogle gange kommer mulighederne for forandring des-
værre på et ubelejligt tidspunkt, men det er stadig med 
at gribe dem og få det bedst mulige 
ud af det. Og det har I gjort ude på 
skolerne! I har sat den pædagogisk/
didaktiske diskussion, der involverer 
hele lærerkollegiet, på dagsordenen, 
og det har betydet, at I har kunnet 
snakke om muligheder og begræns-
ninger i forsøget på at skabe en 
spændende, meningsfuld og lærerig 
skole for både eleverne og jer som lærere. 

Vi kan se, at de fleste af de tiltag, der er sat i værk godt 
kunne realiseres også uden den frisættelse, som vi har 
fået. Men det er tydeligt, at frisættelsen er den mur-
brækker, der har åbnet den livgivende og fremadskuen-
de diskussion om, hvad der skal til for at skabe den go-

de skole. Så er der også kommet tiltag, som kun kan 
lade sig gøre pga frihedsforsøget fx i form af nye fag. Og 
jeres tanker og ideer har også i et vist omfang udfordret 
den måde afgangsprøverne afvikles på. For hvis I har et 
ønske om en undervisning, der tilrettelægges på en be-
stemt måde, og den måde ikke harmonerer med den 
afgangsprøve, eleverne skal til, så kalder det på ønsket 
om at få ændret på måden, som afgangsprøven afvikles 
på. Det er ikke en nem øvelse, men der er dialog med 
både ministeriet og styrelsen for at finde løsninger på, 
hvad der skal til, for at ændringerne kan realiseres. 

Overordnet set har Holbæk Kommune formået at give 
slip på styringen og overlade initiativet til jer ude på 
skolerne i troen på, at de tiltag, der sættes i værk vil 
have en positiv effekt. Der er så på kredsens initiativ 
nedsat en følgegruppe med de samme deltagere som i 
det landsdækkende ”Sammen om Skolen”, og her føl-
ger vi de initiativer, som I har sat i værk ude på skoler-
ne. Der er ligeledes en direkte linje ind til Udvalget for 
Børn og Skole, hvor to skoler er inviteret ind på hvert 
møde i udvalget for dels at fortælle om deres initiati-
ver, dels at udfordre politikerne i forhold til hvad der 
måske yderligere skal til og dels for at kunne svare på 
de spørgsmål politikerne måtte have om tiltagene på 
skolerne. På denne måde er der i langt højere grad end 
tidligere en dialog, hvor de forskellige parter er direkte 
involveret i stedet for bare at blive informeret om, hvad 
nogle andre har besluttet. 

Målet med det hele er, at både tankegangen og initiati-
verne skal føre til, at eleverne både lærer mere og tri-

ves bedre. Det står ikke i målene, men en væsentlig 
sidegevinst er også, at hvis dette for alvor lykkes, så vil I 
også trives bedre som lærere i skolen, så I bliver her i 
stedet for at skifte til en anden kommune eller forlade 
folkeskolen. 
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Frihedsforsøget varer som bekendt i 3 år, så officielt 
udløber det med udgangen af skoleåret 2023-24. Vores 
lokale politikere er dog enige om på tværs af partiskel, 
at selve den tankegang som frihedsforsøget er et udtryk 
for også fortsætter på den anden side af 2024. Så frihe-
den er kommet for at blive! 

Der skal selvfølgelig også evalueres både lokalt og op-
samlende i forhold til, hvad der kommer ud af tiltagene, 
og her er alle parter enige om, at der ikke på ret mange 
punkter kan udledes skråsikre konklusioner efter kun 
tre års arbejde. På den anden side skulle der meget ger-
ne være tale om markante  indikationer, som viser at 
det går i den retning, vi 
gerne vil.  

Skoleområdet er - stadig – 
økonomisk udfordret 

På de tre foregående om-
råder er der tale om en 
positive tendenser og en 
udvikling, der går i den 
rigtige retning. Nu er jeg 
så nået til den del af be-
retningen, hvor der kom-
mer en række punkter, 
hvor hverken kommunen, skolerne eller vi som kreds er 
kommet så langt, som vi gerne vil. 

Det er sjældent et godt tegn at skulle tale om penge og 
økonomi, for det er som regel et udtryk for, at der ikke 
er så meget at gøre godt med, som man gerne vil have. 
Det er også tydeligt i den – i øvrigt positive og konstruk-
tive – dialog vi har med både det politiske niveau og 
embedsværket, at så længe vi snakker om, hvad vi godt 
kan tænke os skolen skal kunne, så er vi langt, langt 
overvejende enige. Men når vi fra kredsens side fremfø-
rer, at nogle af tingene også kræver noget mere økono-
mi end der hidtil har været bevilliget, så bliver dialogen 
lidt mere anstrengt. 

Den forrige kommunalbestyrelse med borgmester  
Christina K. Hansen i spidsen gjorde en prisværdig ind-
sats i forsøget på at tilføre skolen en pæn del af de mid-
ler, som var forsvundet gennem besparelser gennem en 
årrække. Skoleområdet i Holbæk Kommune står således 
bedre økonomisk rustet end i 2018. Men det overord-
nede politiske – og dermed økonomiske - fokus har 

flyttet sig til andre områder, og her er det vigtigt at un-
derstrege, at skoleområdet i Holbæk Kommune stadig-
væk mangler økonomiske muskler. Når man læser 2021
-udgaven af totalrapporten for K4-samarbejdet (de 
kommuner vi sammenligner os med; Køge, Slagelse og 
Næstved) så har vi rykket os fra en suveræn bundplace-
ring i 2019 til, at Næstved nu indtager den lidet misun-
delsesværdige sidsteplads i forhold til udviklingen i ud-
gifter til undervisning i de 4 kommuner. Vi ligger dog 
stadig langt under niveauet i Køge og Slagelse samt 
Sjælland som helhed ligesom vi ligger under landsgen-
nemsnittet. 

I kender om nogen hverdagen på skolerne og kan tale 
med om, at flere penge ville gøre gavn på alle områder 
lige fra undervisningsmidler til bygningsvedligeholdelse.  

Der er overordnet en politisk forståelse for og viden 
om, at der stadig skal være fokus på at styrke økonomi-
en på folkeskoleområdet i Holbæk Kommune, og vi vil 
fra kredsens side fortsætte med at gøre opmærksom på 
dette forhold, også selv om folkeskolen ikke længere 
står forrest i opmærksomhedskøen når det gælder øko-
nomi. 

Fremtidens specialundervisning ….. 

... .. det er NU det gælder 

Inklusion, specialundervisning, hvordan tilgodeser vi 
bedst at alle børn får det rette skoletilbud; kært barn 
har mange navne. Og her er der tale om både en lands-
dækkende og en lokal udfordring. På Danmarks Lærer-
forenings kongres i november 2021 fyldte debatten om 
udfordringer – og i mindre grad om løsninger – det me-
ste af en dag, og der er ingen tvivl om, at dette område 
er af allerstørste betydning for både eleverne, deres 
forældre og jer der skal prøve at give alle elever det 
rigtige skoletilbud. 

Og igen er det i realiteten økonomien, der har hoved-
rollen, for der findes meget og solid viden om, hvad der 
skal til for at alle elever, både de ”almindelige” og dem 
med særlige behov, kan få det rigtige skoletilbud. Pro-
blemet er, at det koster penge at leve op til, og dem har 
kommunerne som helhed og Holbæk Kommune ikke. 
Resultatet er både hos os og nationalt, at lærerne har 
meget svært ved at lykkes, når de som udgangspunkt 
står alene i klassen og både forventes at kunne levere 



 

Generalforsamling 2020 |   Formandens skriftlige beretning 

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3, 4300 Holbæk 

en differentieret undervisning, rumme en meget stor 
forskellighed af elevtyper og desuden skal have fokus 
på både den enkeltes og klassens trivsel. Det fører na-
turligt til, at nogle har svært ved at leve med, at det de 
ved virker, men som der ikke 
er råd til går ud over både 
eleverne og dem selv. Nogle 
af disse lærere søger så ud af 
folkeskolen, og andres ar-
bejdsmiljø påvirkes negativt 
af omstændighederne. Og 
nogle af de ressourcestærke 
elever og deres forældre ta-
ger konsekvensen af, at læ-
rerne ikke kan give dem den 
opmærksomhed de med 
rette føler de har krav på, når 
energien skal bruges på ele-
ver med særlige behov, og så 
kvitter de folkeskolen for at 
melde sig ind i privatskoler. Her har Holbæk en alarme-
rende privatskoleandel på 32,2% - en af landets høje-
ste! 

Samtidig kan man fra kommunalt hold konstatere, at 
udgifterne til specialiserede tilbud er voldsomt stigende 
og på sigt med den nuværende udvikling truer med at 
overhale budgettet til almenskolen.  

Alle disse ting kalder på, at man prøver at finde en løs-
ning, og det gør man også i Holbæk Kommune. Der har 
nu i over et år været gang i et arbejde med ”Fremtidens 
specialundervisning” med det erklærede mål, at flere 
elever skal kunne rummes i den almene skole, fordi det 
vurderes at være bedst for eleverne samtidig med at 
det er billigere at have eleverne i almenskolen end i 
specialiserede tilbud. 

Der bliver formentlig truffet en beslutning i Udvalget for 
Børn og Skole indenfor en overskuelig fremtid, og vi har 
fra kredsens side fra første færd fremført, at det som 
udgangspunkt er rigtig fint med et mål om, at flere ele-
ver skal kunne rummes i almenskolen. Men som be-
skrevet ovenfor, så kræver det, at mulighederne for at 
lykkes for jer som lærere bliver ændret væsentligt i en 
positiv retning. Og så er vi tilbage ved pengene…. 

Op til kommunalvalget havde vi inviteret alle partierne 

fra den forrige kommunalbestyrelse enkeltvis til et mø-
de med os på kredsen for dels at høre om deres visio-
ner for folkeskolen og dels for at fortælle om vores pri-
oriteter. Og som vi også har skrevet til jer adskillige 

gange i nyhedsbrevene, 
så er vores udspil, at hvis 
målsætningen om, at 
flere elever skal kunne 
rummes i almenskolen 
skal blive en succes i ste-
det for det modsatte, så 
kræver det investeringer 
i almenskolen fx i form af 
co-teaching/to-lærer-
ordninger og øgede mu-
ligheder for holddannelse 
uden at der i første om-
gang skæres ned på ud-
gifterne til specialområ-
det. Over tid vil investe-

ringen komme tilbage i form af, at flere elever end nu 
kvalitativt vil kunne rummes i almenskolen, fordi de vil 
møde et bedre tilbud end i dag og dermed vil der frem-
adrettet være basis for færre udgifter på specialområ-
det. 

Politikerne var over en bred kam enige med os på den 
indholdsmæssige bane, og vi kan så bare håbe på, at 
dette skinner igennem økonomisk, når ”Fremtidens 
specialundervisning” skal rulles ud. For uanset hvor 
mange fine pædagogiske målsætninger og buzz-words 
der præsenteres, så handler det i sidste ende også om 
hænder og muligheder, så det ikke bliver ”gammel vin 
på nye flasker”, hvor alt er som før, men bare får et nyt 
navn. 

Som med alle andre investeringer, så er der tale om en 
udgift på kort sigt, inden gevinsten kan høstes. Det bli-
ver svært at finde pengene, men efter kredsens mening 
har kommunen ikke råd til at lade være. 

 

Kompetenceudvikling  
står – stadig – højt på ønskelisten 

Dette punkt har vi haft fokus på i nu en årrække, og 
også her sætter økonomien en – voldsom – begræns-
ning. Lige som på alle andre områder, kan man ikke 
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bruge penge, man ikke har, men det har også en konse-
kvens, når der i for lang ikke bruges ret mange penge på 
kompetenceudvikling.  

For et par år siden viste en opgørelse, at lærerne i Hol-
bæk Kommune lå helt i bund på landsplan i forhold til 
linjefagskompetence i de fag, de underviser i. Det holdt 
vi møder med kommunen om, og så skete der ikke så 
meget mere ved det, så situationen er uforandret. Be-
hovet for faglig kompetenceudvikling gælder i vores 
erhverv ligesom alle mulige andre steder, og her må vi 
bare konstatere, at den faglige kompetenceudvikling 
kun finder sted i meget begrænset omfang. Samtidig 
står verden og udviklingen ikke stille, så behovet for 
faglig kompetenceudvikling er større end nogensinde – 
også set i lyset af, at det ikke har været prioriteret i en 

lang årrække. 

For øjeblikket er man i gang med at uddanne en række 
dansk- og matematikvejledere, hvilket er fint. Proble-
met er her dog igen, at i stedet for at give de af jer, som 
er i spil, en hel diplomuddannelse, så får I halvdelen af 
modulerne – det er en lappeløsning dikteret af økono-
mi. 

Forventningerne til, hvad I som lærere skal kunne præ-
stere er naturligt høje, men det kræver også, at I bl.a. 
via kompetenceudvikling får mulighederne for at kunne 
leve op til dem, og det har gennem en nu for lang år-
række ikke været tilfældet. 

 

Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer  

Rigtig mange områder mangler kvalificeret arbejdskraft 
i disse år, og lærerområdet er et af dem.  

Sidste år kom der således 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 stigning i det, der rent teknisk hed-
der ”lærere med særlige kvalifikationer” og som dæk-
ker over, at de ansatte 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 læ-
rere for øjeblikket. På landsplan mangler der ca. 15.000 
uddannede lærere, og det betyder, at kommunerne 
ligger i hård indbyrdes konkurrence om at kunne til-
trække og fastholde dem, der er.  

Den anden analyse er 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 udvik-
lingen fortsætter som nu. Og specielt i det vest- og syd-
sjællandske vil udfordringen endda stige. Derfor håbe-
de både vi og mange andre på, at der ville blive place-
ret en læreruddannelse i Holbæk, da man politisk valg-
te at udbyde yderligere læreruddannelsesmuligheder. 
Her trak Holbæk dog det korteste strå i forhold til Hille-
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rød og Svendborg, som løb med de nye uddannelsesste-
der. Det er naturligvis skidt nyt for udsigten til at få an-
delen af uddannede lærere op på vores skoler. Og da 
der desværre ikke umiddelbart er udsigt til, at vi får en 
læreruddannelsesmulighed til Holbæk, så må kommu-
nen jo ad anden vej prøve at gøre sig attraktiv i forhold 
til de uddannede lærere, der trods alt findes. 

Og igen spiller økonomien en rolle. For da vi genfor-
handlede vores forhåndsaftale om løn med kommunen, 
argumenterede vi netop med, at også løn betyder no-
get for lærerne. Bortset fra Odsherred, så får både læ-
rerne øst og vest for Holbæk Kommune mere i løn, end 
I gør dels pga. bl.a. stedtillæg (øst for Holbæk) og dels 
pga. rekrutterings- og fastholdelsestillæg (Kalundborg). 
Her kunne og ville kommunen ikke imødekomme vores 
ønsker, fordi pengene ikke er der, men det er samtidig 
en kendsgerning, at vi på kredsen får mange henvendel-
ser fra uddannede lærere i andre kommuner, som ger-

ne vil arbejde i Holbæk – 
bl.a. pga. frihedsforsøget 
og vores lokale arbejds-
tidsaftale – men som 
ikke ønsker at gå væsent-
ligt ned i løn, som de har 
udsigt til, hvilket fører til, 
at de ikke søger de ledige 
stillinger. 

I forlængelse af dette 
fremførte vi – og fik 
borgmesterens opbak-
ning på vælgermødet på 
Vipperød Skole op til kommunalvalget – behovet for at 
kigge på forbedringer af arbejdsvilkårene for lærerne. 
Her kan der passende tages udgangspunkt i det, som 
lærerne efterspørger i form af færre undervisningsti-
mer, muligheden for flere to-lærertimer og holddeling. 
Endvidere viser den netop gennemførte APV og Triv-
selsmåling bl.a., at der er et stort behov for at kigge på 
bedre muligheder for forebyggelse af stress bl.a. ud-
trykt ved at skabe en bedre balance mellem antallet af 
øvrige opgaver og tiden til at løse dem. APV’en fra 2018 
viste samme resultat, så nu er det virkelig på tide for 
alvor at få kigget på, hvad der skal til, for at I oplever, at 
jeres arbejdsvilkår forbedres. 

En anden faktor handler om, at der er behov for et øget 
fokus på, hvordan I skal holde til et langt arbejdsliv, 
hvor pensionsalderen stiger samtidig med at seniorord-
ninger forsvinder. Og igen spiller – manglende – økono-
miske muligheder en ikke uvæsentlig rolle. Men som i 
de forhold jeg også har omtalt i nogle af de foregående 
punkter, så er det nødvendigt med en kommunal be-
vidsthed om, at manglende handlinger har konsekven-
ser, og i dette tilfælde er det, at for mange lærere ikke 
kan holde til arbejdet i sin nuværende form og dermed 
søger andre brancher, bliver syge eller må gå på pensi-
on tidligere end beregnet. Det er altså både oplagt og 
presserende at kunne sætte tiltag i værk, som mindsker 
risikoen for i utide at skulle forlade Holbæk Kommune 
som arbejdsplads, så det i stedet er attraktivt at behol-
de sin lærerstilling.  
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Behov for en opdatering af kredsens lønpolitik 

Kredsstyrelsen fremsætter på generalforsamlingen et 
forslag til en revideret lønpolitik, som skal erstatte den 
strategi- og handleplan for løn, som generalforsamlin-
gen vedtog på en generalforsamling tilbage i 2007. 

Grundlæggende indeholder lønstrategien tilbage fra 
2007 mange elementer, som stadig er gældende den 
dag i dag. Når vi ønsker at revidere lønpolitikken, skyl-
des det dels et ønske om at tydeliggøre nogle af ele-
menterne i den gældende strategi 
og desuden tilføje nogle elemen-
ter, som er blevet aktuelle igen-
nem de sidste par år. 

Helt centralt både i den gældende 
og den reviderede lønpolitik står 
ønsket om en enkel, synlig og 
gennemskuelig løndannelse, der 
er fastsat efter kollektive og ob-
jektive principper, så individuali-
sering af lønnen modvirkes. Dette 
søger vi at sikre ved at indgå kom-
munale forhåndsaftaler omkring 
funktions- og kvalifikationsløn, så 
lønforskel for sammenlignelige 
arbejdsopgaver undgås. 

Nyt er en præcisering af, at der 
ved nyansættelser kun kan aftales 
højere løn i særlige tilfælde, og at 
det skal være i forhold til hvad 
sammenlignelige ansatte får på 
arbejdspladsen. Sådanne aftaler kan kun indgås efter 
vedtagelse i kredsstyrelsen. 

Desuden ønsker vi generalforsamlingens opbakning til 
at arbejde for, at ikke-læreruddannede, som arbejder 
som lærere i Holbæk Kommune får godskrevet deres 
opnåede lønanciennitet, hvis de gennemfører lærerud-
dannelsen. Dette vil kunne være med til at motivere de 
ikke-uddannede til at gennemføre en læreruddannelse. 

Det lokale arbejde i FH 

I de seneste beretninger har jeg fortalt om arbejdet i 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, som blev dan-
net i 2018 ved en sammenlægning af LO og FTF. På det 
centrale niveau finder der en synlig indsats sted, hvor 

det er tydeligt, at den meget store volumen af ansatte, 
som FH repræsenterer, har gennemslagskraft i forhold 
til forhandlinger og tiltag, som har betydning for ar-
bejdstagernes arbejdsforhold. 

Men som jeg også har sagt i tidligere beretninger, er 
det straks sværere at få det lokale arbejde i FH gjort 
synligt for jer. Her er det stadig næsten udelukkende de 
enkelte organisationer, for jeres vedkommende  
Danmarks Lærerforening, som varetager jeres interes-
ser. I FH Vestsjælland er der nedsat såkaldte kommune-

udvalg i alle kommuner. Vi har 
dog været nødt til for nylig at slå 
Holbæks og Odsherreds kommu-
neudvalg sammen for på den 
måde at prøve at skabe manpo-
wer til at tage nogle lokale initia-
tiver. 

For os i kredsen har arbejdet i 
Danmarks Lærerforening toppri-
oritet, mens arbejdet i FH kom-
mer i anden række. Men vi prø-
ver aktivt at medvirke til, at FH 
også lokalt i vores område bliver 
en synlig og betydende faktor, 
når det gælder forhold, som har 
betydning for jer og andre fag-
grupper. 

Kredsens sagsbehandling 

En af kredsens allerfornemste 
opgaver er at yde jer som med-

lemmer kompetent, indsigtsfuld og personlig  rådgiv-
ning og hjælp, når eller hvis I får brug for det. Vores 
sagsbehandler/konsulent Trine Bollhorn løfter nu på 
tredje år denne opgave, og kombinationen af Trines 
stigende erfaring og store menneskelige kvaliteter sik-
rer, at de omtalte mål indfries, og det er heldigvis også 
de tilbagemeldinger, vi får fra de af jer, som har gjort 
brug af Trines råd og vejledning. 

Kredsens økonomi og investeringer i kredshuset 

Som det fremgår af kredsens regnskab, så har vi fortsat 
en både sund og solid økonomi. Det kommer os til gode 
i mange sammenhænge, bl.a. i det forslag til kontin-
gent, som kredsen fremlægger på generalforsamlingen. 
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Det har også betydet, at vi i de seneste år har fået lavet 
tiltrængte forbedringer på vores kredshus, som er byg-
get tilbage i 1943. I år har vi således skiftet vores gamle 
gasfyr ud med en varmepumpe, ligesom vi har fået op-
sat filt og malet det meste af førstesalen for at udbedre 
de småskader på huset, som voldsom pilotering i for-
bindelse med et nybyggeri på havnen har medført. 

Det er vores erklærede mål fortsat at arbejde for, at 
Holbæk Lærerkreds også er kendetegnet ved økono-
misk omtanke som basis for en sund og solid økonomi. 

Medlemskontakt og arrangementer 

Et af de største problemer i forbindelse med COVID19 
har været, at det har været sværere at mødes fysisk i 
nu snart to år. Det betyder, at vi som kreds ikke har væ-
ret ude at møde jer fysisk lige så ofte, som vi både øn-
sker og føler et behov for. For det er i det fysiske møde, 
hvad enten det er i Faglig Klub, på medlemskurser eller 
i andre sammenhænge, at det for alvor bliver muligt at 
få et bedre kendskab til, hvad der foregår ude på sko-
lerne og indgå i den dialog, som skal være med til at 
kvalificere vores arbejde i kredsstyrelsen. På det sene-
ste har vi kunnet genoptage vores deltagelse på møder 
i de lokale afdelinger af Faglig Klub, og det har virkelig 
været givende at møde jer og få vendt de emner, der er 
helt centrale for jer i hverdagen, ligesom I kan få et 
bedre kendskab til, hvorfor vi i kredsen vælger at gøre, 
som vi gør. 

Vi har også vores nyhedsbreve, hvor jeres tilbagemel-
dinger viser, at mange af jer både bruger og har gavn af 
de ting, vi tager op, ligesom de af jer, der ikke bruger 
det så ofte ved, hvor I kan finde relevant information. Vi 
bruger også kredsens facebookside som informations-
kanal i forhold til væsentlige nyheder, hvis der sker no-
get, som ikke kan vente på næste udgave af nyhedsbre-
vet. 

Sidste år måtte vi aflyse kredsens medlemskursus på 
grund af COVID19, men i år kan det heldigvis igen gen-
nemføres, og det finder sted lige når beretningen her 
udgives. 

Sidste års aflysning betyder også, at der var et stort be-
løb i sidste års budget, som ikke blev brugt. På general-
forsamlingen sidste år blev det vedtaget, at en væsent-
lig del af det sparede beløb skulle bruges på et stort 

fællesarrangement for medlemmerne af Holbæk Lærer-
kreds. Og nu nærmer dagen for arrangementet sig. Fre-
dag d. 3. juni inviterer vi derfor til et stort fællesarran-
gement på Filmtorvet i Holbæk, hvor I vil kunne møde 
alle jeres kolleger fra både egen og andre skoler, mens I 
nyder en grillpølse og en fadøl og bliver underholdt af 
både en suveræn standupper og et band, hvor det vil 
være en præstation ikke at blive revet med af stemnin-
gen. Vi ser frem til at møde rigtig mange af jer til dette 
arrangement, hvor vi kan fejre, at vi atter kan holde et 
stort arrangement sammen.  

TAK til de tillidsvalgte, kredsstyrelsen, de ansatte og 
alle medlemmer 

Traditionen tro vil jeg afslutte min beretning med at 
sige en stor tak til alle jer, som er med til at gøre jobbet 
som kredsformand til det bedste job, jeg kan forestille 
mig. 

Det gælder alle jer tillidsvalgte, som med jeres store 
indsats hjælper jeres kolleger i hverdagen ude på sko-
lerne og bidrager med stort og småt på vores TR/AMR-
møder. 

Det gælder kredsstyrelsen, hvor vi både udfordrer og 
hjælper hinanden i arbejdet med at prøve at skabe de 
bedst mulige rammer for lærerarbejdet i Holbæk Kom-
mune. 

Det gælder Trine, vores sagsbehandler, og Heidi, vores 
rengøringshjælp i kredshuset, som er mine nærmeste 
daglige samarbejdspartnere, og som ved både deres 
arbejdsindsats og deres væsen bidrager til et godt og 
uhøjtideligt arbejdsmiljø i kredshuset. 

Og sidst – men absolut ikke mindst – gælder det alle jer 
medlemmer, som jeg møder i forskellige sammenhæn-
ge og som udgør hele fundamentet for Holbæk Lærer-
kreds. 

 

Hans Junker, formand 

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