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Kære medlemmer

Nu hvor COVID19 heldigvis har sluppet sit tag i os, er det igen blevet muligt at mødes fysisk i et omfang, der leder tankerne

hen på den virkelighed, vi kendte for nu mere end to år siden. Vi har således i løbet af den sidste måneds tid kunnet afvikle

kredsens medlemskursus på Frederiksdal, vi har netop afholdt årets generalforsamling, Louise og jeg har været ude og 

deltage i møder i Faglig Klub på rigtig mange skoler, og til juni sætter vi prikken over i’et med et brag af en fest på 

Filmtorvet i Holbæk. Alt sammen tiltag som vi på kredsen sætter stor pris på, for det fysiske møde kan bare noget andet og 

mere end møder bag en skærm. Og tilbagemeldingerne fra jer, som vi har mødt i de forskellige sammenhænge, er de 

samme. Det er DEJLIGT at kunne mødes igen, og måske sætter vi nu endnu højere pris på det end tidligere, hvor det var så 

naturligt, at det ikke var noget, vi tænkte specielt over.

Kredsens generalforsamling d. 23. marts - opsamling

På kredsens generalforsamling d. 23. marts i Gislinge 

var der mødt ca 50 medlemmer op, og der var en god 

og konstruktiv stemning både i forbindelse med de 

mere formelle elementer omkring beretning med 

efterfølgende debat, regnskaber og valg af 

kredsstyrelse og det hyggelige samvær med kolleger i 

forbindelse med maden. 

Der var genvalg til kredsstyrelsen, og vi ser frem til det 

fortsatte arbejde med at skabe de bedst mulige vilkår 

for, at I kan lykkes med den store og vigtige opgave 

ude i klasserne, ligesom vi fortsat vil spille konstruktivt 

ind i forhold til bud på, hvad der skal til, for at 

folkeskolen i Holbæk Kommune kan udvikle sig i en 

retning, som alle – lige fra elever, forældre og lærere 

over ledere til politikere – ønsker sig.
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Ukrainske flygtningebørn hvor mange kommer der, 

og hvor skal de gå i skole?

Den ulykkelige situation i Ukraine, som har sendt rigtig 

mange på flugt, betyder, at der også kommer et antal 

flygtninge til Holbæk Kommune. På nuværende tidspunkt 

ved vi ikke, hvor mange, det kommer til at dreje sig om, 

men med den fordelingsnøgle der er lavet mellem 

kommunerne, vil vi kunne få op imod mere end 350 børn, 

der skal have et skoletilbud. Det stiller selvfølgelig nogle 

store krav til i første omgang planlægningen og måske snart 

til jer ude på skolerne.

På kort sigt kan flygtningebørnene fra Ukraine stadig 

rummes i modtageklasserne på Absalonskolen, men 

forventningen er, at kapaciteten her snart vil være brugt, 

og så er det gode spørgsmål, hvad der så skal ske derefter.

Det arbejdes der på højtryk på kommunalt niveau for at 

finde løsninger på, og både vi og BUPL har ugentlige møder 

med direktør Lene Magnussen og chef Tanja Nøhr om 

udviklingen, udfordringer og mulige løsninger. Der er 

således i skrivende stund flere spørgsmål end der er svar, 

men vi vil selvfølgelig orientere jer så snart vi ved, hvordan 

et større flygtningepres vil påvirke jer ude på skolerne.

Næste skoleår – forflyttelser og nyansættelser

Hvert år på denne tid har vi en aftalt proces med skolelederne 

omkring, hvordan det ser ud i forhold til antallet af lærere i 

det kommende skoleår. I en række år var der desværre hvert 

år tale om, at der var en del af jer, som oplevede ufrivilligt at 

blive flyttet rundt til andre skoleafdelinger, fordi der ikke var 

balance mellem, hvor I var ansat, og hvor der var brug for jer. 

De seneste år har problemet været næsten ikke-eksisterende, 

og igen i år ser det heldigvis ud til, at der ikke er nogen af jer, 

der vil opleve ufrivilligt at blive flyttet til en anden 

skoleafdeling.

Det er meldingen fra skolelederside, og der vil derfor nu blive 

opslået stillinger på en række skoler, hvor I mangler kolleger. 

Eneste lille forbehold er, at skolelederne stadig på dette 

fremskredne tidspunkt ikke har fået de endelige økonomiske 

udmeldinger i forhold til deres budget for næste skoleår, 

hvilket i høj grad besværliggør deres mulighed for at have det 

nødvendige overblik i forhold til det antal lærere de har 

økonomi til.   

Vi er også
på Facebook

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
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Opfølgning på APV og Ledelsesmåling

I efteråret blev der gennemført en APV og ledelsesmåling i Holbæk Kommune, og heldigvis var der igen en rigtig stor 

svarprocent blandt de ansatte – nærmere bestemt 88% - hvilket gør, at besvarelserne er dækkende for jeres oplevelser af 

både arbejdsmiljøet og jeres ledere. Resultaterne forelå hurtigt efter målingerne, og derfor er det nu den opfølgende 

indsats, der er/skal være i fokus.

På positivsiden i APV’en er topscorerne, at

• I kender jeres arbejdsopgave

• I synes, at jeres arbejdsopgave er meningsfyldt og

• I har et godt samarbejde med jeres kolleger

På negativsiden er det følgende udsagn, som flest anfører

• I oplever ikke, at der tilstrækkeligt fokus på at forebygge stress

• I oplever ikke at have den nødvendige tid til at udføre jeres arbejde i en kvalitet, som I er tilfreds med

• I oplever ikke at have en passende balance mellem (omfanget af) jeres arbejdsopgaver og tiden til at udføre dem

I forhold til APV’en skal der selvfølgelig fortsat være fokus på at fastholde de positive 

elementer, men der skal også udarbejdes handleplaner på de enkelte skoler, hvor man 

beskriver, hvilke tiltag, man vil sætte i værk for at løse de udfordringer, som APV’en peger 

på. Og det er ikke nødvendigvis nogen let opgave, for det er lettere at identificere problemet 

end at løse det. Det ses også tydeligt i den kendsgerning, at det grundlæggende er de samme 

udfordringer, som går igen i denne APV i forhold til den, som blev gennemført sidst – i 2018. 

Derfor er det vigtigt at gøre opmærksom på, at de lokale arbejdsmiljøgrupper kan rekvirere 

hjælp, i første omgang fra HR, hvis de oplever, at de har svært ved at pege på 

løsningsmuligheder.

I forhold til ledelsesmålingen skal jeres ledere også fortælle jer som medarbejdere, hvad 

målingen overordnet viser, og hvad de har tænkt sig at gøre på baggrund af målingen. 

Dette for både at skabe transparens og vise, at målingen rent faktisk omsættes til handlinger.  



Frihedsforsøget – skolebesøg, foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg og arbejdet med skoleplanerne

For et par uger siden var Folketingets Uddannelsesudvalg på besøg i Holbæk for at se på nogle af de ting, som vi arbejder med i forbindelse med 

Frihedsforsøget. De mødte blandt andre Holbæk Ungdomsråd og var på besøg på Kildebjergskolen i Mørkøv.

DR P4 dækkede også besøget, og brugte en meget stor del af formiddagens sendeflade dagen efter besøget til at fortælle om læreres og elevers 

oplevelse af frihedsforsøget. Bl.a. udtaler lærer og TR på Kildebjergskolen, Mette-Marie Lomholt: ”Det betyder meget, at vi selv kan være med til 

at bestemme, og elevrådet har også givet os gode idéer til, hvad vi kan tage med i undervisningen, og det giver en hel anden energi, at de har fået 

en større stemme under frihedsforsøget”. Elev i 9. klasse Jamilla Chok-Ngou-Ngam siger: ”Jeg synes, at det, at vi har fået kortere skoledage, har 

givet mere overskud i hverdagen, lærerne virker gladere, og det gør eleverne også, og vi har fået bedre relationer til hinanden”. Og vores 

borgmester, Christina K. Hansen siger: ”Jeg tror, at det, at den enkelte skole selv kan bestemme, hvordan de gør det, skaber en kæmpe 

arbejdsglæde, som har været tiltrængt”. 

Det er dejligt at høre disse udsagn, som understreger, hvor stor betydning det har, når de fagprofessionelle sammen med elever og forældre får 

muligheden for at sætte retning for indholdet i skoledagen i stedet for at alt er bestemt via love, regler og målstyring.  

Men alt er ikke fryd og gammen. Det har således været en kamp op ad bakke at komme igennem til STUK/Undervisningsministeriet i forhold til at 

få svar på de ansøgninger om ændrede prøveformer, som flere skoler har indsendt som følge af, at man ønsker at organisere undervisningen på en 

anden måde, og at dette afspejles i afgangsprøvens udformning. Ligeledes er der et udtalt elevønske om, at valgfag rent faktisk kommer til at være 

et spørgsmål om at vælge noget ud fra interesser i stedet for at det er ovenfra bestemte fag, der udgør – den smalle – valgfagspalette. Eleverne 

ønsker desuden, at valgfagsforløbene ikke skal afsluttes med en prøve.

Sidst i april får både elevrepræsentanter og jeg, som repræsentant for lærerne i Holbæk Kommune, foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg, 

hvor vi kan fremlægge vores pointer, og lad os sammen krydse fingre for, at det fører til de både af os og eleverne ønskede resultater.

I forbindelse med tilrettelæggelsen af jeres arbejdstid, er der udarbejdet skoleplaner på alle skoler. Her skal det fremgå, hvordan kommunale 

indsatsområder, i vores tilfælde Frihedsforsøget, påvirker jeres arbejdstid. Dette kan fx ske ved at der står noget om, hvordan I arbejder med 

Frihedsforsøget i form af fælles møder, deres hyppighed og længde, så det er tydeligt, hvordan arbejdet med Frihedsforsøget er en del af jeres 

arbejdstid.

I kan læse hele artiklen her

I kan læse hele artiklen her
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/frihedsforsoeg-har-gjort-laereres-smil-bredere-og-de-smitter-af-paa
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Den inkluderende folkeskole og Fremtidens Specialundervisning

Mens jeg skriver disse linjer holder Udvalget for Børn og Skole møde, hvor et af punkterne på dagsordenen er ”Beslutning om forslag til 

specialklassetilbud på folkeskolerne”. Forslaget har været i høring, og det har resulteret i ikke mindre end 18 høringssvar/udtalelser fra 

skolebestyrelser, MED-udvalg, forældre og os i Holbæk Lærerkreds.

Vores udtalelse kan I læse her (følg linket)

Som I kan læse forholder vi os både til proces og indhold, og vi nævner faktisk ikke økonomi på noget tidspunkt, selv om vi undervejs i processen 

adskillige gange har peget på behovet for, at der foretages massive investeringer i almenområdet, fx i form af muligheder for co-teaching, hvis 

målet om at færre elever fremadrettet skal modtage specialundervisning skal være realistisk.

Målet med hele dette store arbejde omkring Den inkluderende folkeskole og Fremtidens Specialundervisning er at skabe bedre muligheder end 

dem, der findes i dag, og vi er derfor stærkt forundrede, når der i Administrationens bemærkninger til høringssvarene står, at ”det er den enkelte 

skole der skal skabe rammerne for involvering af elever, forældre, medarbejdere i forhold til udvikling af specialpædagogiske tiltag i almen i tråd 

med frihedsforsøget…. Omlægning af indsatser skal findes inden for rammerne af skolernes egen økonomi”

Vi mener således, at det er at bruge Frihedsforsøget som alibi, når det fremføres, at skolerne frit kan omprioritere deres midler, for at skabe 

rammerne til udvikling af de specialpædagogiske tilbud, som kan være med til at muliggøre målet om en mere inkluderende folkeskole. Skolernes 

økonomi dækker i dag – efter flere års tilførsel af midler – den daglige drift på skolerne uden noget ”overflødigt fedt” overhovedet. Så at sige, at 

skolerne selv kan prioritere at lave tiltag er faktisk en fornærmelse, da den almindelige drift ikke ville kunne hænge sammen, hvis man rent 

faktisk ville vælge at overføre midler til specialpædagogiske tiltag.

VIVEs store og grundige evaluering - i form af 5 delrapporter – af inklusionsindsatsen, som blev publiceret i sidste uge, konkluderer bl.a. at det 

ikke ændrer noget, hvis nye/fine ord ikke følges op af handling ligesom forståelsen af begrebet mellemformer indtil videre er overladt til den 

enkelte at definere, hvilket absolut ikke bidrager til at løse udfordringen.

Udfordringen i forhold til at skabe det rette undervisningstilbud til alle elever er i den grad reel, men hverken nationalt eller lokalt er der taget 

initiativer, der for alvor rykker ved problemstillingen. Vi siger derfor fortsat: Der er nødt til at finde en (massiv) investering sted, hvis de 

udfordringer, som bare er blevet større og større skal løses. Hvis det ikke sker, er der desværre kun udsigt til, at udfordringerne bliver endnu 

større med de kæmpe negative konsekvenser det har for både eleverne og jer som lærere.     

https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/5a442e22-c564-452b-bce7-3b1382341f43/?redirectDirectlyToPdf=false


Nye portaler 

På AULA har Fagcenteret orienteret om, hvilke digitale læremidler I vil have adgang til fra d. 1. 

maj og de følgende 4 år. Det er fint med en oversigt, men det er knap så fint, at det er svært 

at gennemskue, hvad der ligger til grund for, at man har valgt hvilke portaler, ligesom der 

påhviler jer et stort arbejde, når der skiftes portal. Vi vil fra kredsens side opfordre til, at der 

fremadrettet bliver en større mulighed for at inddrage jeres input i valget af portaler, så 

udvælgelsen ikke primært foregår i Fagcenter-regi. Vi vil også gerne pointere, at hvis I fik 

adgang til mere end en portal i de forskellige fag, ville der være bedre muligheder for at 

tilrettelægge undervisningen ud fra jeres og elevernes ønsker og behov, i stedet for at den 

valgte portal bliver styrende for jeres undervisning.

Fest på Filmtorvet i Holbæk d. 3. juni
Vi lægger op til et brag af en fest for alle medlemmer af Holbæk Lærerkreds 

fredag d. 3. juni på Filmtorvet i Holbæk.

Den kendte standup-komiker Michael Schøt – kendt fra Schøt-ministeriet –

kommer og underholder og bagefter kommer der med garanti gang i dansen, når 

”Prime” spiller op. Det er et topprofessionelt band, som forstår at levere varen, 

og I kan høre og se lidt eksempler på deres repertoire her - der vil desuden 

være pølser, fadøl, sodavand og måske et glas vin til at stille sulten og slukke 

tørsten i løbet af aftenen. 

Og sidst men absolut ikke mindst: Det er alletiders mulighed for et FESTLIGT 

arrangement sammen med alle de andre gode folk i Holbæk Lærerkreds.

Og det bedste af det hele: I får alt dette uden at skulle betale ved indgangen – så 

når der snart kommer reklame ud på skolerne, så er det bare om at hanke op i 

jer selv og jeres kollegaer, så I kan få meldt jer til – det bliver SÅ godt😊

Og så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig dejlig påskeferie – vejrudsigten siger heldigvis temperaturer omkring 15 grader, 

så det lægger op til udendørs aktiviteter😊

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

Kredskontoret i påskeferien

Lige om lidt skal både I og vi på kredskontoret nyde

en velfortjent påskeferie. Det betyder også, at

kontoret er lukket fra mandag d. 11. april til og med

mandag d. 18. april. Skulle I få brug for at komme i

kontakt med os i påsken, så kan I enten ringe på

kredsens telefon 5943 8103 og lægge en besked på

vores telefonsvarer eller I kan skrive til kredsens

mail: 052@dlf.org.

Vi tjekker både
telefonsvarer og mail
i løbet af ferien, og vi
vender tilbage til jer
hurtigst muligt, men
det kan godt være,
at det ikke bliver
samme dag, som I
har henvendt jer.

http://primemusic.dk/bandet.php
https://bandportalen.dk/michael-schot/
http://primemusic.dk/bandet.php

