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Kære medlemmer

I fredags var det Store Bededag, og for de fleste er det en kærkommen fridag midt i et stramt forårsprogram. Men hvis vi 
tager dagens navn alvorligt, så er det oplagt, at det er i den forbindelse, at man kan give udtryk for sine bønner og håbe, at 
de bliver hørt. Det vil derfor være et gennemgående tema i dette nyhedsbrev, at de fleste af nyhedsbrevets forskellige 
fokuspunkter hver især er koblet op på en bøn, som vi håber bliver hørt og imødekommet. 

Situationen omkring de ukrainske flygtningebørn

Her kan vi alle bede til, at krigen i Ukraine snart vil blive 
afsluttet, så de mange ukrainere, der er på flugt, igen kan 
vende hjem til deres land og starte genopbygningen efter 
de ødelæggelser, som har fundet sted. Der er ikke er 
kommet lige så mange ukrainske flygtninge til Danmark og 
Holbæk, som der i starten af krigen var lagt op til, og det 
ser derfor lige nu ud til, at modtageklasserne på 
Absalonskolen indtil sommerferien kan klare at modtage 
det antal skolesøgende ukrainske flygtningebørn, der bliver 
tale om. Holbæk Kommune har udarbejdet en strategi for 
modtagelsen, hvor næste step er oprettelse af 
modtagehold på først Svinninge Skole og dernæst Vipperød 
Skole. Men lige nu bliver dette tilsyneladende ikke aktuelt 
på denne side af sommerferien. BUPL og vi har løbende 
kontakt til Holbæk Kommune i forhold til at skabe de 
bedste muligheder for helt grundlæggende 
kompetenceudvikling til de af jer, som står til at skulle 
modtage ukrainske flygtninge, ligesom vi kigger på behovet 
og mulighederne for at rekruttere kvalificerede lærere med 
kompetencer indenfor dansk som andetsprog. 



Fagfordeling og jeres samtaler med en leder om 
jeres arbejdsopgaver næste skoleår

De tilbagemeldinger, som vi får på kredsen, viser, at 
I er ret forskellige steder i fagfordelingsprocessen i 
forhold til næste skoleår. Nogen af jer er stort set 
færdige, mens andre stadig har et arbejde foran jer. 
Det fremgår af vores lokale arbejdstidsaftale, at 
fagfordelingen og de efterfølgende samtaler, som I 
hver især skal have med en leder om jeres 
arbejdsopgaver næste skoleår, skal være afsluttet 
senest 1. juni, så skoleledelserne på baggrund af 
disse samtaler har det nødvendige overblik til at 
lave de sidste justeringer, så I alle kan få en 
opgaveoversigt, senest når I går på sommerferie.

Sidste år fik mange af jer nye skoleledelser som et 
led i den nye skolestruktur, og det udfordrede 
tidsplanen. I år er der heldigvis kun på ganske få 
skoleafdelinger tale om nye ledelser, som kan 
berettige, at processen kommer under pres. Her 
burde det således ikke være nødvendigt at bede, da 
alle forudsætninger for at tidsplanen kan 
overholdes er til stede, så den kan være med til at 
skabe det nødvendige overblik og den nødvendige 
ro for både jer og jeres ledere, der opstår, når I har 
vished for, at disse ting er på plads i god tid. 

Fremtidens specialundervisning og den inkluderende folkeskole

Dette område har gennem de seneste år ført til mange og alvorlige bønner i forhold til 
den kæmpe betydning en god løsning har for både eleverne og jer. Processen er nu på 
vej ind i den afgørende fase, hvor der skal findes gode løsninger på, hvordan det 
politiske målbillede, om at færre børn skal modtage specialundervisning, kan realiseres 
på en måde, hvor både eleverne og I oplever, at der skabes en reel mulighed for 
kvalitativt at rumme flere elever i almenundervisningen.

Følgegruppen, der bl.a. kommer med input til, hvordan det bedst gribes an, er nu på 
kredsens foranledning blevet udvidet med både lærere og pædagoger, der har årelange 
praksiserfaringer på området. Det bliver både spændende og meget afgørende, hvor 
meget der politisk vil blive lyttet til og handlet på de forslag og ideer, som følgegruppen 
bidrager med.

Hvis der skal blive tale om forbedringer, som både eleverne og I kan mærke, vil det –
som vi har nævnt adskillige gange – kræve investeringer i almenområdet, og det er 
derfor glædeligt, at formanden for Udvalget for Børn og Skole, Jarl Sabroe, bl.a. i 
Nordvestnyt giver udtryk for, at han håber, at det bliver muligt økonomisk at støtte 
området mere.

Vi beder til, at Jarl Sabroe kan påvirke sine kolleger i Kommunalbestyrelsen til at tænke 
i de samme baner, for hvis der ikke finder en (massiv) investering sted på 
almenområdet i forhold til at skabe rammer for, at flere elever får det rigtige tilbud i 
almenskolen, så vil de udfordringer, som bare er blevet større og større gennem de 
senere år ikke blive løst. Og da alle har en interesse i, at det lykkes at skabe en reelt 
inkluderende folkeskole, så kræver det modet til at investere for at nå det opstillede 
mål.



Frihedsforsøget

Der er nu ved at være erfaringer fra næsten et helt skoleår med frihedsforsøget. Og heldigvis 
er der rigtig mange positive initiativer at se tilbage og bygge videre på i de næste to år. Det 
handler om alt lige fra medinddragelse og medejerskab på alle niveauer til genopdagelsen af 
betydningen af at snakke om og handle på ideerne om at skabe god skole, som har udmøntet 
sig i en lang række konkrete tiltag på skolerne.

Vores borgmester, Christina K. Hansen, giver i en artikel i Altinget 9. maj også udtryk for en 
række af de tanker, som hun som øverste politiske chef i kommunen gør sig, og vi kan kun 
være enige med hende i hendes udsagn. 

Der kommer dog lidt malurt i bægeret, når det kommer til det evige smertensbarn: økonomien. For hvor Frihedsforsøget har sin store styrke i 
forhold til ideer og frisættelse fra national styring, så rammer virkeligheden, når nogle af de gode ideer skal føres ud i praksis, fordi der ikke er 
økonomi til andet end det allermest basale på skolerne. Når der er ønsker om mere praksisnær undervisning, så er det langt hen ad vejen 
forbundet med et behov for materialer, og materialer koster penge, og penge er der ikke rigtig nogen af. 

Der er på skolerne ikke et urealistisk ønske om uanede midler til 
spektakulære projekter. Men der er en berettiget forventning om, at 
der også er en vis økonomisk ramme til at virkeliggøre de nye ideer. 
Og som virkeligheden ser ud for øjeblikket, så er denne økonomi ikke 
til stede. Vi har dog et par bønner i forhold til elementer i 
Frihedsforsøget, hvor der er brug for ændringer, hvis også lærerne i 
udskolingen for alvor skal føle, at de har de frihedsgrader, som 
lærerne i indskolingen og på mellemtrinnet nyder godt af. Det drejer 
sig om, at de skoler og lærere, som har ønsker om at tilrettelægge 
undervisningen på andre og nye måder og har lagt et stort og 
grundigt stykke arbejde i at beskrive deres deraf følgende ønsker om 
(små) ændringer i afgangsprøverne, oplever, at de får hurtige og 
positive svar på disse ansøgninger, så de kan komme videre med 
deres udviklingsarbejde. Som det har været i dette skoleår modtog 
skolerne først i denne uge – hvor de skriftlige afgangsprøver allerede 
er afviklet - svar på de ansøgninger, som de sendte ind 1. oktober 
sidste år. Det er selvfølgelig helt uholdbart! 

https://www.altinget.dk/artikel/hun-har-sat-holbaeks-skoler-fri-siden-sommer-det-ville-vaere-fuldstaendig-absurd-at-drive-skole-paa-den-gamle-maade-igen


På et foretræde for Folketingets Børne og 

Uddannelsesudvalg fik jeg mulighed for at fremlægge 

denne problemstilling, og fire elevrepræsentanter var 

med på samme foretræde, hvor de redegjorde for 

deres velbegrundede ønske om ændringer på 

valgfagsområdet. Vi kan kun bede til, at vores 

budskab trænger igennem og fører til, at også 

udskolingslærerne og eleverne i de ældste klasser 

oplever nogle større frihedsgrader.

Det er også vigtigt, at de erfaringer og den viden, som 

bliver opsamlet, bliver delt. Og det skete for et par 

uger siden i Svinninge, hvor repræsentanter for alle 

skolerne i Holbæk Kommune var til stede og 

præsenterede et udvalg af deres indhøstede 

erfaringer. 

Det var en rigtig spændende eftermiddag, og det er 

planen, at arrangementet skal gentages næste år. 

Forhåbentlig vil I alle sammen få mulighed for at 

deltage til den tid.

Folkeskolen.dk har også for nylig bragt disse to artikler, 

som sætter fokus på både de rigtig positive og de mere 

udfordrende dele af Frihedsforsøget.

https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-frihedsforsog-

holbaek-kommune/laerer-efter-t-ar-med-stor-frihed-nu-

kan-vi-lave-en-skole-som-alle-bakker-op-om/4632042

https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-esbjerg-

kommune-frihedsforsog/s-om-frihed-til-alle-kommuner-

ikke-sikkert-skoler-far-samme-frihed-som-i-esbjerg-og-

holbaek/4632057

https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-frihedsforsog-holbaek-kommune/laerer-efter-t-ar-med-stor-frihed-nu-kan-vi-lave-en-skole-som-alle-bakker-op-om/4632042
https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-esbjerg-kommune-frihedsforsog/s-om-frihed-til-alle-kommuner-ikke-sikkert-skoler-far-samme-frihed-som-i-esbjerg-og-holbaek/4632057


Stor udskiftning af pædagogiske ledere på de mindre skoleafdelinger, der 

er koblet op på en større skole

I forbindelse med den nye skolestruktur, som er trådt i kraft i dette skoleår, 

er der nu fem steder, hvor en mindre afdeling er koblet sammen med en 

skole med udskoling. Derudover er der den særlige konstruktion, hvor St. 

Merløse, Ugerløse og Stestrup skoler kører et forsøg med anderledes ledelse.

Generelt er skolestrukturen kommet rigtig godt fra start, men siden efteråret 

er der nu fire pædagogiske ledere – ud af otte mulige – på disse 

skoleafdelinger, som har sagt deres stilling op.

Det har stor betydning, at der er kontinuitet i de skoleledelser, som I skal 
arbejde sammen med, og det tager tid at lære en ny leder at kende, ligesom 
det tager tid for en ny leder at lære sit personale og skolens kultur at kende. 
Der er givetvis forskellige årsager til disse opsigelser, men fra kredsens side 
mener vi, at det store antal opsigelser kalder på, at man både administrativt 
og politisk kigger nøje på og interesserer sig for, hvad der kan være årsag til 
denne store udskiftning på så kort tid.

Hvad må de tekniske servicemedarbejdere udføre af 

arbejde på skolerne?

Hvis I opdager en større eller mindre ting på skolen, som 
trænger til at blive kigget på/lavet, så er der gennem de 
seneste år blevet indført et system, hvor I skal oprette en 
sag for at en teknisk servicemedarbejder – det, der i 
gamle dage hed en pedel – på et tidspunkt kan kigge på 
det. Det er for det første en unødig bureaukratisk øvelse, 
som kræver tid for både jer og servicemedarbejderne i 
stedet for, at I ”bare” kan hive fat i ham og fortælle om 
jeres ønske. Det gør også, at der ofte går længere tid end 
nødvendigt, inden der kan blive fulgt op på jeres 
henvendelse. Vi får nu tilbagemeldinger fra TR’erne, som 
fortæller, at den sidste udvikling på området er, at jeres 
henvendelser nu oven i købet i et vist omfang bliver 
afvist, og at opgaverne dermed ikke bliver udført.

Det er selvfølgelig uholdbart for jer og skolernes 
vedligeholdelse, men det er også skidt for 
servicemedarbejderne, at de bliver nødt til at afvise 
opgaver, der er væsentlige og som de gerne vil udføre.

Vores bøn er derfor, at både I og servicemedarbejderne 
sættes fri for unødigt bureaukrati i form af at skulle 
udfylde og gennemlæse ansøgninger, så jeres tid i stedet 
kan bruges på eleverne, mens der er tillid til, at 
servicemedarbejderne selv kan vurdere, hvad der skal 
laves på skolerne. 

Overblik over udbetaling af diverse ferietillæg

Det er sæson for udbetaling af ferietillæg, og efter indførelsen af den nye 
ferielov sidste år er mønsteret for udbetalinger blevet anderledes end 
tidligere. Vi giver jer lige en lille oversigt, så I bedre kan forstå jeres lønsedler 
i forhold til dette emne.

Ferietillægget kommer i tre omgange.

1) Den 30. april blev der udbetalt 1,15 % af den ferieberettigede løn for 
hele 2021.

2) Den 31.maj udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 
1. september 2021 – 31. maj 2022.

3) Den 31. august udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for 
perioden 1. juni 2022 – 31. august 2022



Pensionistudflugt til Svanholm

I løbet af året står kredsens 
pensionistudvalg for diverse 
arrangementer for de mange 
pensionistmedlemmer. 

Den 5.maj på var det tid til den årlige 
forårstur, som i år gik til 
Svanholm Gods i Hornsherred, hvor 
pensionisterne fik en guidet 
rundvisning.

Siden 1978 har Svanholm Storkollektiv 
ejet og drevet godset Svanholm, og 
der bor 80 voksne og 50 børn på de 
414 hektar, som Svanholm udgør.

Deltagerne på turen fik et interessant 
indblik i, hvordan kollektivet køres, 
såvel økonomisk som socialt, og med 
hensyn til den struktur der er lagt ift. 
at træffe beslutninger samt arbejdet 
med det økologiske landbrug.

Efter den guidede rundvisning stod 
den traditionen tro på medbragt kaffe 
og den legendariske pensionistkage.



Den gode gamle analoge lærerkalender for næste skoleår er kommet

I dag er der rigtig mange af jer, som kun bruger elektroniske kalendere i jeres planlægning. Derfor stoppede Danmarks 
Lærerforening for nogle år siden traditionen med at uddele den klassiske lærer(lomme)kalender til alle medlemmer. Der 
var dog landet over stadig mange – yngre såvel som ældre – lærere, som stadig gerne ville have kalenderen. Derfor er en 
række kredse – deriblandt os – gået sammen om at indkøbe et antal kalendere hvert år, og vi har således de sidste år 
indkøbt og afsat 400 kalendere årligt.

Nu er kalenderen, der dækker næste skoleår, kommet, og TR’erne har taget dem med til de af jer, som gerne vil have 
dem ude på skolerne. Pensionisterne kan som sædvanlig komme forbi kredskontoret og hente en kalender, og der vil 
garanteret være ”udsolgt”, når vi når til sommerferien. 

Stor medlemsfest fredag d. 3. juni på Filmtorvet – husk at melde jer til

Så er der kun knap tre uger til det, der forhåbentlig bliver en af forsommerens helt store begivenheder; medlemsfesten på Filmtorvet 
fredag d. 3. juni. Vi har fået fremstillet en flot plakat, som fortæller om arrangementet, den er hængt op på skolerne, og der er åbent for 
tilmelding frem til sidste frist næste onsdag d. 25. maj. Det er alle tiders anledning til at lave et kollegialt arrangement for jer på skolerne, 
og I kan så også møde alle de gode kolleger fra kommunens andre skoler. Det er gratis for jer at deltage, der er diverse grill-pølser og bøf 
sandwich ad libitum, og alle deltagere får tre kuponer til drikkevarer. Den kendte stand upper Michael Schøt underholder og bandet 
Prime spiller op til dans. So what’s not to like??  Grunden til at vi kører med tilmelding er, at vi har brug for at vide, hvor meget mad og 
hvor mange drikkevarer, der skal købes, og alle deltagere vil desuden få et ”festival”-armbånd som adgangstegn, da det er et lukket 
arrangement, og Filmtorvet spærres af. Så vores bøn går først og fremmest på godt vejr – i hvert fald tørvejr – til arrangementet, men vi 
sørger for telt(e), hvis vejret skulle kræve det, så det bliver en fantastisk fest uanset vejret.

Så skynd jer at hanke op i jer selv og jeres kollegaer og meld jer til – langt de fleste af jer skal gøre det på skolen til jeres TR, og de af jer, 
der ikke har en TR eller er pensionister skal komme forbi kredskontoret og melde jer til og få udleveret et armbånd. Vi glæder os og ser 
frem til at til at se rigtig mange af jer d. 3. juni!! 

I går nu – endnu – en travl tid i møde med fagfordelinger, der skal falde på plads og et skoleår, der skal sluttes godt af. 
Men samtidig bliver dagene længere, lyset og – forhåbentlig - solen bliver mere dominerende, og det giver heldigvis følelsen 
af mere energi og overskud til at tackle de udfordringer, som I støder ind i.

Jeg vil derfor ønske jer al mulig held og lykke med på en god måde at få bundet de sløjfer, der skal bindes den næste måneds 
tid, så I kan gå sommeren i møde i forvisning om, at der er styr på det, der skal være styr på. 

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


