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Kære medlemmer

Denne udgave af Nyhedsbrevet handler primært om diverse forhold i forbindelse med 

generalforsamlingen i Gislinge, som er lige op over, og hvor vi håber at se rigtig mange af jer.

Men der er også lidt om hvordan afgangsprøverne til sommer skal afvikles, om krigen i Ukraine og den 
deraf afledte flygtningestrøm vil betyde, at I kommer til at modtage ukrainske elever i skolen samt helt 
aktuelt nyt om Fremtidens Specialundervisning.

Praktiske forhold omkring generalforsamlingen

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. marts klokken 17 på Gislinge Skole, og der er i år tale om 
en valggeneralforsamling, hvor der skal vælges kredsstyrelse. Som det fremgår af de valgoplæg, der er 
vedhæftet nyhedsbrevet, så genopstiller kredsstyrelsen, og vi har ikke fået henvendelser om, at der er 
andre kandidater. Min skriftlige beretning er ligeledes vedhæftet, så I har mulighed for at læse den 
inden generalforsamlingen.

Den foreløbige dagsorden er ligeledes vedhæftet, og den endelige dagsorden vil blive sendt ud og 

hængt op på skolerne fredag d. 18. marts.

Af hensyn til vores praktiske planlægning og spisning skal I tilmelde jer til jeres TR senest på mandag d. 

14. marts. De af jer, som ikke har en TR, kan tilmelde jer direkte til os på kredsen ved enten at sende en 

mail eller ringe til os på kontoret.

Vi er rigtig glade for, at vi i år kan holde generalforsamlingen på det planlagte tidspunkt med 

almindeligt fysisk fremmøde i stedet for at skulle udskyde i flere måneder, som vi har været nødt til de 

sidste to år. Vi håber, at rigtig mange af jer vil hive et par timer eller tre ud af kalenderen for at deltage 

i generalforsamlingen sammen med jeres kollegaer.



Vi er også
på Facebook

Udmelding om afvikling af afgangsprøverne til sommer

Dette er efterhånden old news, som vi straks lagde på både vores facebookside og sendte ud til TR’erne
da det breakede i slutningen af februar, så I ved det formentlig godt. Men der har ikke været noget 
nyhedsbrev siden udmeldingen, så derfor får I lige informationen her.

Som vi tidligere har skrevet om, så har det været et af mange usikkerhedsmomenter for jer derude, 
hvordan sommerens afgangsprøver skulle afvikles. Der var meldinger fremme om, at alle prøver skulle 
gennemføres ligesom i tiden før COVID19, men både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen 
pressede på med ønsket om at have færre prøver, da den undervisning, som I gennem de sidste to år 
har kunnet give afgangseleverne i de fleste fag har været kraftigt påvirket af diverse nedlukninger pga
COVID19.

Det var derfor meget glædeligt, da det i slutningen af februar kunne offentliggøres, at sommerens 
afgangsprøver vil blive afviklet på samme måde som afgangsprøverne i 2021. Det giver både jer og 
eleverne ro i maven i forhold til, at I nu har vished på dette meget centrale område og kan tilrettelægge 
undervisningen resten af skoleåret ud fra den viden.

Rent praktisk vil følgende være gældende:

• I 9. klasse afvikles fire ud af syv prøver, og i 10. klasse afholdes fire prøver mod normalt op til 11 
prøver

• Elever i 9. klasse skal til afgangsprøve i dansk mundtlig og skriftlig, engelsk mundtlig og matematik 
skriftlig, mens elever i 10. klasse skal op i både mundtlig og skriftlig dansk samt matematik. 
Eleverne får deres standpunktskarakter på afgangsbeviset, hvis den er højere end 
prøvekarakteren

• Prøven i de praktisk/musiske valgfag i 8. klasse sløjfes, og det samme gør udtræksprøverne i 9. 
klasse. Udtrækket fastholdes dog på den måde, at eleverne får ophøjet sidste 
standpunktskarakter til prøvekarakter i både de fag, som aflyses, og de fag som de får udtrukket

• Derudover er det også aftalt, at der er mulighed for at udelade prøvespørgsmål ved mundtlige 
prøver, hvis et emne f.eks. kun har været behandlet under restriktioner. Hvis en skole undlader at 
stille prøvespørgsmål i et forløb, skal det imidlertid offentliggøres på skolens hjemmeside for at 
skabe transparens til gavn for elever, forældre og offentligheden, og en skole må ikke udelade 
samtlige prøvespørgsmål

• Afslutningsvis er det aftalt, at prøveudtrækkene vil blive offentliggjort tidligere end normalt, mens 
fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer udskydes til primo juni.

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds


Kommer der ukrainske flygtningebørn i vores skoler?

Den frygtelige krig i Ukraine, som har sendt mange mennesker på flugt, vil også 
betyde, at der i et eller andet omfang vil komme ukrainske børn, som skal gå i skole i 
Danmark. Lige nu ved vi ikke om det bliver aktuelt i Holbæk Kommune, hvornår det 
kommer til at ske eller hvor mange elever det kommer til at dreje sig om.

Derfor har jeg aftalt med skolechef Tanja Nøhr, at vi vil blive informeret om de tiltag, 
man forestiller sig fra kommunalt hold, ligesom vi så vil kunne stille de spørgsmål, som 
vi har i den forbindelse.

Mange hilsner fra Hans Junker, formand  - ”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”

Fremtidens Specialundervisning – den helt aktuelle udvikling

Mens disse linjer skrives holder udvalget for Børn og Skole møde, hvor et af punkterne er et forslag om at sende et 
forslag til specialklassetilbud samt på hvilke skoler de er beliggende i høring de næste to uger. Der er tale om et forslag, 
som er næsten identisk med det forslag, som udvalget på sit møde i november 2021 valgte at udsætte behandlingen af 
med begrundelsen, at ”udvalget ønsker en nærmere beskrivelse af mellemformer og tilbud i almenområdet, som en del 
af oplægget omkring specialklasserne. En ny proces og en ny dialog med interessenter overdrages derfor til det 
kommende udvalg for Børn og Skole”.

Når vi læser sagsfremstillingen er der hverken

• en nærmere beskrivelse af mellemformer og tilbud i almenområdet eller
• tale om, at der har fundet en ny dialog sted med interessenter med mindre den nedsatte følgegruppe og vi i 

Holbæk Lærerkreds ikke regnes som interessenter, da der ikke har fundet møder sted, som har indeholdt en 
dialog

På den baggrund har vi en forventning om, at udvalget for Børn og Skole undlader at sende forslaget i høring, da de 
ikke har fået svar på de spørgsmål, der gjorde, at de udsatte behandlingen i november.  Vi vil selvfølgelig følge op 
udviklingen på hele dette meget vigtige område og pointere behovet for gennemarbejdede og gennemskuelige 
beslutninger af både strukturel – og i endnu højere grad - indholdsmæssig karakter.


