
Kære medlemmer!

Holbæk Lærerkreds afholder 
generalforsamling

med valg af kredsstyrelse

Onsdag
den 23. marts 2022

kl. 17.00 på Gislinge Skole

Post Hvem stiller op?

Formand Hans Junker

Næstformand Louise Villadsen

Kongresdelegeret Jesper Nielsen

Kasserer Betina Elmdam

To suppleanter for de 
kongresdelegerede

Tanja Robrahn
Hanne Kilt
Dan Eriksen

Et menigt medlem Den der ikke er blevet valgt til 
nogle af de foregående poster

To suppleanter til 
kredsstyrelsen

Signe Sode
Jan Michael Nielsen

Det er også muligt at stille op til valget på 
generalforsamlingen. I dette særnummer af nyhedsbrevet 
kan du læse valgoplæg fra kandidaterne. 

Dette særnummer af nyhedsbrevet 
handler om generalforsamlingen



Valg til formandsposten

Hans Junker, formand for Holbæk Lærerkreds og 
tilknyttet Tuse Skole.

Jeg genopstiller som formand for Holbæk Lærerkreds

I Holbæk Lærerkreds har vi mange mål, som vi gerne vil opfylde for at skabe gode arbejdsforhold for jer 

som lærere i Holbæk Kommune.

Det handler bl.a. om:

• en arbejdstidsaftale, som sætter en tydelig retning i forhold til arbejdstidstilrettelæggelsen

• et arbejdsmiljø, hvor stress og krænkende handlinger forebygges

• flere kompetenceudviklingsmuligheder til den ”almindelige” lærer

• konkurrencedygtig løn i forhold til lærere i andre kommuner

• udvikling af Holbæk Kommunes Skolevæsen, fx frihedsforsøget og Fremtidens 

Specialundervisning

Det er store og komplekse områder, hvor der ikke findes en løsning i løbet af kort tid.

Som I også kan læse i beretningen, så er vi nået længere på nogle områder end på andre. Men vi 

arbejder ihærdigt videre på alle områder.

Det handler også om:

• kontinuitet

• kendskab til både muligheder og begrænsninger

• modet til at gå nye veje

• gode relationer til centrale samarbejdspartnere

som er vigtige faktorer i arbejdet med at opnå de mål, man sætter sig. Og jeg mener, at jeg 

repræsenterer disse fire egenskaber.

Derfor vil jeg også gerne i den næste to-årige periode stille min dedikerede arbejdsindsats til rådighed 

som formand for Holbæk Lærerkreds, og mit arbejde vil fortsat være kendetegnet ved

• vedholdenhed

• ordholdenhed

• ordentlighed

• god og rettidig kommunikation

Jeg håber på jeres opbakning til fortsat at stå i spidsen for kredsstyrelsens arbejde med alle de aspekter, 

som har betydning for jer som lærere i Holbæk Kommune



Valg til næstformandsposten

Louise Villadsen, Jyderup skole 

Jeg genopstiller op som næstformand

Jeg hedder Louise Villadsen, er 37 år gammel og har arbejdet på Jyderup 

skole siden 2009, hvor jeg siden 2016 har været tillidsrepræsentant. 

Siden 2018 har jeg været en del af kredsstyrelsen, og i 2020 stillede jeg op 

som Næstformand.

Mit ønske dengang var at skabe forbedringer for lærerne b.la. gennem vores 

arbejdstidsaftale, samt skabe forbedringer generelt for lærerne ude på 

skolerne. Dette arbejde er jeg – sammen med formanden og resten af 

kredsstyrelsen godt i gang med – og derfor stiller jeg atter op som 

næstformand og kongresdelegeret. 

Siden jeg i 2020 blev valgt ind som Næstformand har der været mange 

forskellige dagsordener på programmet b.la. frihedsforsøget i vores 

kommune, en særligt fokus på fremtidens specialundervisning samt fortsat 

forbedringer af vores arbejdstidsaftale. Jeg mener selv, at jeg med min 

ordentlighed, nysgerrighed, stædighed samt en viden om, hvad der betyder 

noget essentielt for lærerne, bidrager med noget særligt i arbejdet med b.la 

disse tre dagsordener. 

Ønsket om at ”gøre en forskel” for jer og jeres hverdag, samt at have 

indflydelse på store og vigtige dagsordener for vores område, betyder meget 

for mig. Derfor håber jeg også, at I vil genvælge mig som Næstformand i 

Holbæk Lærerkreds. 



Valg til kongresdelegeret

Jesper Nielsen, Absalonskolen.

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen som kongresdelegeret

Som kongresdelegeret er man med til at træffe beslutninger, som foreningen er forpligtet til at arbejde 
med og føre ud i livet. Den mulighed finder jeg vigtig og derfor ønsker jeg at fortsætte.

I den kommende periode ønsker jeg især at fokusere på tre områder:

Frihedsforsøget - frihed fra mere end lovgivningen

Måske er frihedsforsøget det bedste der er sket for os i Holbæk skolevæsen i mange år. Forsøget har 
med et sværdslag åbnet op for den pædagogiske og didaktiske debat i og omkring vores arbejde, som i 
rigtig lang tid har været kraftigt nedprioriteret, negligeret eller endda ikke-ønsket ude på skolerne. 
Uanset hvor det måtte ende efter de tre år er jeg overbevist om, at den del af vores virke kommer man 
ikke til at lukke ned for igen. Derfor er jeg også opsat på, at fortsætte netop de dele af forsøget og få det 
implementeret i skolens virke - især fordi, det betyder meget for os som lærere, at drøfte og udvikle 
undervisningen. Der har været alt for meget fokus på mål, læring, tests og resultater. Vi skal have fokus 
på undervisningssporet: hvad der sker når eleverne lærer og især hvordan vi taler om det at lære. 

Arbejdstidsaftaler

En arbejdstidsaftale skal være en hjælp til at få dagligdagen til at fungere. Vores egen aftale og A20 
aftalen har bragt lærerne tættere på beslutningerne og samarbejdet mellem lærere og ledelse har fået 
et væsentligt løft. Aftaler er også det muliges kunst og der er ting der gør det svært at komme helt i mål 
med fx nedsættelse af undervisningstiden, mere tid til forberedelse og tid på alle opgaver så der bliver 
gennemskuelighed i det arbejde vi alle udfører - her spiller kommunens og dermed også skolernes 
økonomi ind. Jeg ønsker fortsat et større fokus på bedre opgaveoversigter, tid til klasselæreropgaven og 
stadig mere dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Inklusionsopgaven

Er nok det der fylder mest i dagligdagen. Politikere og embedsmænd fortæller os hele tiden, at vi 
ekskluderer for mange. De glemmer i hvor høj grad vi rent faktisk inkluderer børn der i bund og grund  
ville have det bedre i særligt tilrettelagte tilbud eller især, hvor meget den måde vi har lavet skole på i 
de sidste 15 år har udhulet såvel den faglige viden om inklusion, som resurser og rammer for samme. 
Vores kompetenceudvikling på området er ikke-eksisterende eller i bedste fald overladt til nogle få, 
hårdt arbejdende vejledere med for lidt tid til opgaven og til skoler med alt for få resurser. Jeg kan ikke 
finde midlerne, men jeg kan gøre opmærksom på det og råbe lidt op i håb om, at vi i fællesskab kan 
finde en vej ud af problematikken.



Valg til kasserer

Betina Elmdam, Svinninge skole.

Jeg genopstiller som kasserer for Holbæk Lærerkreds

De sidste 2 år har jeg sammen med kredsstyrelsen, fokuseret meget på, ikke 

bare hvordan vi kan fastholde vores serviceniveau overfor vores medlemmer, 

men også øge vores tilbud. Vi har fortaget nødvendige økonomiske 

justeringer, ift. vores likvider, og økonomien er fortsat stabil. Det forventer jeg 

også vil være scenariet i de kommende år, og det vil jeg naturligvis gerne være 

en del af. 

Mit og kredsstyrelsens mål er, at vi først og fremmest har økonomi til alt det, 

der direkte vedrører vores medlemmer, lige fra vores sagsbehandler til indkøb 

af lommekalendere og alt herimellem. Vi har pensionistaktiviteter, 

medlemskurser og -arrangementer og vi har fra 2020 udvidet TR-

kursus/uddannelse med en dag. 

Det er også et mål for os, at vi heller ikke i den kommende valgperiode får 

kontingentstigninger, men der er dog ingen løfter om nogen nedsættelser, i 

den kommende valgperiode.



Valg til kredsstyrelsen og som suppleant til 
kongresdelegeret

Hanne Kilt, Ugerløse skole.

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og som suppleant til 
kongresdelegeret

Mit navn er Hanne Kilt og jeg genopstiller til Kredsstyrelsen. (for 4 gang)

Facts om mig:

• Været lærer siden 1989

• Arbejdet på 10+ skoler af alle slags.

• Fundet min rette hylde i Ugerløses specialklasserække som er en af 

kommunens mindste afdelinger i den skole uden egen overbygning.

• TR siden 11 og  oplevet alle omvæltningerne.

• Kredsstyrelsesmedlem i  7 år med hovedansvaret for AMRèrne, SPT i 

arbejdsmiljø, Pensionisterne, sidder med følgegruppen til udvalget 

om fremtidens specialtilbud i Holbæk kommune,  kontakt til HR m.m

Mine mærkesager:

• At vi som Kreds holder fast i de særlige medlemsgrupper og får 

dem i Huset.

• At vi som Kreds har fået AMR`erne i huset, både alene og sammen 

med TR`erne. Dermed kan vi give dem et kollegialt netværk. 

Herved har vi fået muligheden for at forbedre B sidens 

samarbejde til eks Trio,MED udvalgene m.m.

• Arbejdsmiljøet for alle på skolerne.

• Inklusionsopgaven ,som kun bliver mere og mere omfattende, 

især nu med det nye sort: Mellemformer,

• Små og store skole afdelinger i en og samme skole og kommune. 

Hvordan kan vi få sammenlignelige arbejdsforhold.



Valg til kredsstyrelsen og suppleant til 
kongresdelegeret

Tanja Robrahn, Nr. Jernløse skole

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og som suppleant til 
kongresdelegeret

Jeg hedder Tanja Robrahn og jeg har været lærer i 18 år. Jeg har 
været en del af Holbæk Lærerkreds fra 2010-2012 og igen fra 
december 2018 til nu, hvor jeg er hjemmesideansvarlig, suppleant til 
kongressen og arbejder med området inklusion.

Det gode lærerliv  - er det jeg gennem snart 11 år som 
tillidsrepræsentant på Nr. Jernløse skole har arbejdet for. Det er det 
jeg brænder for og det ligger mig meget på sinde, at mine kolleger 
trives i deres arbejdsliv. 

Det der har betydning for det gode lærerliv er :

• En arbejdstidsaftale der sikrer lærerne den nødvendige 
forberedelse og tid til opgaverne, da det vil give tilfredshed og 
forebygge stress. Jeg tror på at tydelige opgaveoversigter med tid 
på opgaverne, herunder tid til klasselærerrollen, kan være med til 
at forebygge, at lærere frustreres og bliver stressede

• Et godt arbejdsmiljø på skolerne både fysisk og psykisk. Jeg har 
gennem mine år som tillidsrepræsentant arbejdet med dette 
område og kan støtte tillidsrepræsentanterne ude på skolerne i 
deres arbejde

• Inklusion. Rammer og ressourcer skal passe til opgaven. Det giver 
trivsel hos elever og lærere. At arbejde med dette ligger mit hjerte 
nært og her vil jeg bruge kræfter på at behovene bliver synlige og 
ressourcerne tilpasses behovene

• Mulighed for efteruddannelse. Opdatering og videreuddannelse er 
vigtigt, da vi, som professionelle lærere, skal have de relevante 
kompetencer, til de opgaver vi arbejder med. Jeg vil arbejde for, at 
dette bliver muligt i højere grad end nu



Valg til kredsstyrelsen og suppleant til 
kongresdelegeret

Dan Eriksen, Vipperød skole

Jeg genopstiller til kredsstyrelsen og jeg stiller op som 
suppleant til kongresdelegeret

Mit navn er Dan Eriksen og jeg har de seneste 15 år været lærer på Vipperød Skole. Jeg underviser i 
udskolingen i fagene samfundsfag, historie, kristendom og idræt. Jeg har de seneste to år været en 
del af kredsstyrelsen i Holbæk Lærerkreds og genopstiller som menigt medlem. 

Jeg har været tillidsrepræsentant på Vipperød Skole siden konflikten i 2013 og meldte mig som 
kandidat til tillidshvervet dengang, fordi jeg troede på, at jeg kunne gøre en forskel for mine 
kollegaer. Det er troen på, at jeg kan gøre en forskel for resten af mine kollegaer i Holbæk 
Kommune, der gør, at jeg gerne vil være med, når der skal træffes beslutninger og lægges 
strategier kommunalt. 

Udfordringerne nu er anderledes end i 2013 - endda anderledes end da jeg stillede op i 2020. Jeg 
oplever, at der er kommet mere selvbestemmelse på de enkelte afdelinger, vi har fået et større 
professionelt råderum med den beskyttede forberedelse m.m. Jeg oplever dog stadig et presset 
skolevæsen på flere område. Jeg er specielt bekymret over det stadig stigende antal elever der 
søger mod privatskolerne samt kommunens planer om en ændring af 
specialundervisningstilbuddet - og hvad det har af konsekvenser for både de specialiserede tilbud 
og det almene skoletilbud.  

Derfor vil jeg bl.a. kæmpe for:

• En større sammenhæng mellem virkeligheden på de enkelte skoler og kommunens visioner. Ikke 
mindst i forhold til den støtte som vores inklusionselever har behov for. 

Dette skal bl.a. ske ved at: 

• Der skal udarbejdes en realistisk og holdbar inklusionspolitik i Holbæk Kommune samt et 
budget, der giver mulighed for at drive en god folkeskole - og ikke bare en skole der “overlever”. 
Inklusion må ikke blive eksklusion - og både lærere og elever skal have en “arbejdsdag” som de 
trives i

• Det kommunale formynderi skal begrænses, og der skal i højere grad skabes plads til,at de 
enkelte afdelinger / teams får mulighed for selv at lave pædagogisk udviklingsarbejde - med 
projekter, der giver lokal mening. Frihedsforsøget skal sikre reel frihed - også for den enkelte 
medarbejder.

Dette skal en endnu bedre arbejdstidsaftale være med til at sikre. 



Foreløbig dagsorden til den 
ordinære generalforsamling

1. Vedtagelse af forretningsorden 
2. Valg af 

a) dirigent 
b) referent 
c) stemmetællere 

3. Formandens beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Regnskaber 

a) kredskassen 
b) kredsfonden 
c) særlig fond 

6. Budget og fastsættelse af 
kontingent 
7. Valg af kredsstyrelse 
8. Valg af revisorer 
9. Evt.

Holbæk Lærerkreds
Østre Havnevej 3

Tlf. 59438103 
052@dlf.org
www.052.dk

Åbningstider 
Mandag 10-16
Tirsdag 10-16
Onsdag 10-16
Torsdag 10 -17
Fredag 10 -13


