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Kære medlemmer

Jeg håber, at I alle sammen har nydt 
sommerferien, og at I har haft mulighed for at 
bruge den på lige præcis det, som giver værdi 
for jer😊

Velkommen tilbage til et nyt og – forhåbentlig –
spændende skoleår; år 2 i Frihedsforsøget, hvor 
I ude på skolerne skal arbejde videre med de 
tiltag, I satte i værk sidste år og måske også 
sætte nye skibe i søen, hvis der er enighed om, 
at det er en god ide. Som altid har der været 
fuld tryk på fra start – det er fra 0-100 lige fra 
dag 1 – men på kredsen har vi heldigvis ikke 
fået henvendelser om indholdsmæssige ting, 
der ikke er i orden. Til gengæld er der nogle 
udenomsmæssige forhold – fx manglende 
rengøring – som har sat skår i glæden ved at 
vende tilbage. 

Nyhedsbrevet kommer som sædvanlig vidt 
omkring, for der er mange bolde i luften.

God fornøjelse med læsningen😊

Nye kolleger – tag godt imod dem

Hvert år oplever I at få nye kolleger, og specielt her efter 

sommerferien er det traditionelt skiftetid. Mange af jer vil 

derfor have oplevet, at der er kommet nye kolleger, og 

herfra skal både lyde et varmt velkommen i Holbæk 

Lærerkreds til de mange nye ansigter men også en 

opfordring til at I – midt i en travl hverdag – tager jer tid til 

at tage godt imod de nye kolleger. For der ER meget nyt at 

forholde sig til, når man lander på en ny skole, uanset om 

man er helt nyuddannet eller har mange års erfaring. Og 

det har bare SÅ stor betydning at komme godt i gang og 

opleve, at man er velkommen i de nye omgivelser.



Chromebook”sagen”

De senere år er større og større dele af jeres undervisning baseret på digitale læremidler og 

adgangen til bærbare pc’er og chromebooks. Det kan der siges meget godt – og nok også en del 

mindre godt – omkring. Men i løbet af sommerferien kom der et forbud fra Datatilsynet mod brug 

af Chromebooks i skolerne i Helsingør Kommune, fordi der ikke (efter Datatilsynets opfattelse) er 

skabt tilstrækkelig dokumentation for, at data fra eleverne ikke havner steder, de ikke skal havne. I 

første omgang gælder forbuddet kun i Helsingør Kommune, men rigtig mange af landets andre 

kommuner – herunder Holbæk Kommune – bruger også chromebooks, og som I har kunnet læse på 

AULA, er der kommet ændringer/begrænsninger i den måde I kan tilgå google-tjenesterne på. 

Formand for Danmarks It- og Medievejlederforening, Thomas Dreisig Thygesen, siger følgende til 

folkeskolen.dk: ”Som underviser i de kommuner, hvor der ikke er noget påbud, kan man arbejde 

med de værktøjer, man plejer. Men der helt klart nogle mennesker, der har en stor opgave i at dykke 

ned i beskrivelserne og se, om man selv har tilsvarende udfordringer”, siger han.

Fuldstændig klarhed over, hvor store konsekvenser afgørelsen for Helsingør får i andre kommuner, 

er dog svært at få overblik over, før der kommer afgørelser fra andre kommuner, påpeger Thomas 

Dreisig Thygesen:

”Man kan godt sidde med tanken, om det overhovedet kan lade sig gøre. Er det virkelig bare 

Helsingør Kommune, der har sat noget uhensigtsmæssigt op, eller handler det simpelthen om, at 

man ikke kan overholde GDPR med de løsninger. Særligt når det kommer til overførsel af data til 

tredjelande”.

Thomas Dreisig mener, det vil være hensigtsmæssigt, at kommunerne går sammen om den store 

opgave, der ligger foran dem. Og han mener, at KL’s udmeldinger i forbindelse med Helsingør-sagen 

går i den retning.

”Der begynder at sprede sig en erkendelse af, at det er så stor en opgave, at der er behov for en 

central styring for at få det til at lykkes og få lavet de aftaler, der skal til. Det ser jeg som det 

positive, der er afledt af en kedelig situation. Forhåbentlig kan det gå rimelig stærkt, så der kan 

lande noget ro i praksis”, siger han.

Det sidste ord er ikke sagt i den sag….



Manglende rengøring ved skolestart

Da I mødte ind til de fem forberedelsesdage op til skolestarten 

oplevede I desværre igen i år, at der ikke var gjort rent. Det var 

gældende i både personalerum og i klasserne, og det betød – ud 

over det åbenlyst uhygiejniske – at I ikke kunne komme til at 

gøre klasserne klar til det nye skoleår. Mange steder kom 

rengøringen først om tirsdagen, hvor eleverne startede om 

onsdagen. Det er simpelthen ikke i orden, hvilket jeg også har 

påpeget overfor skolechefen – også fordi det desværre er en 

tilbagevendende oplevelse. Det kan ikke være så svært at få 

kommunikeret til rengøringsleverandøren, at lærerne altså 

møder en uge før eleverne, og at der derfor skal være rent på 

skolen på det tidspunkt, så lærerne både kan mødes i rengjorte 

lokaler og kan komme til at gøre klasserne klar til et nyt skoleår. 

Så jeg vælger at tro, at vores signal har været så tydeligt, at 

situationen ikke gentager sig.

Fortsatte store udfordringer i forhold til hvad og hvor meget

de tekniske servicemedarbejdere må/kan udføre på skolerne

I maj-udgaven af Nyhedsbrevet skrev vi om de udfordringer, I oplever på skolerne i forhold til både det store 

(unødvendige) bureaukrati med oprettelse af sager, hvis der er behov for, at en teknisk servicemedarbejder 

skal udføre en opgave på skolen samtidig med oplevelsen af, at I i stigende grad må leve med, at opgaver 

afvises. På TR-mødet i tirsdags var det tydeligt ud fra de mange konkrete beretninger, der kom frem, at 

udfordringen ikke er blevet mindre hen over sommeren. Jeg har holdt møde med skolechefen, hvor jeg kraftigt 

har påpeget, hvad det drejer sig om, og hvilke konsekvenser det har for både skolernes (manglende) 

vedligeholdelse og jeres muligheder for at udføre jeres kerneopgave, når I pludselig skal udføre den type 

opgaver eller kan konstatere, at opgaverne ikke bliver udført. Det er et område, som kalder på den største grad 

af opmærksomhed og handling, for med det nuværende niveau signaleres det til elever, forældre og ansatte, at 

skolernes vedligeholdelsesniveau og serviceopgaver, som førhen var en selvfølge, ikke længere betyder noget.



Nu kommer der flere elever fra Ukraine

Da den ulykkelige krig i Ukraine startede i februar var der udsigt til, at rigtig mange ukrainske flygtninge, inklusive mange børn, ville komme til 

Danmark. Det har vist sig, at tilstrømningen i løbet af foråret ikke har været så stor som forventet, og i Holbæk Kommune var det derfor i første 

omgang tilstrækkeligt at bruge modtageklasserne på Absalonskolen og 10. Klasse-centeret til at give undervisning til de ukrainske flygtningebørn. 

Men op til sommerferien og umiddelbart efter sommerferien er der kommet betydeligt flere ukrainske børn, så nu er Absalonskolens

modtageklasser fyldt helt op, der er også mange ukrainere på 10. Klasse-centeret, og helt efter planen er Svinninge Skole nu taget i brug som 

næste modtagestation. Men også her går det stærkt, så det er lige nu sandsynligt at næste trin i planen - at inddrage Vipperød Skole – ikke ligger 

langt ude i fremtiden. Pt bosætter ukrainerne sig dog primært i Jyderup, og derfor kan planen blive justeret, da det ikke er hensigtsmæssigt, at 

eleverne skal transportere sig fra Jyderup til Vipperød. Fra kredsens side følger vi situationen og har jævnlige møder med skolechefen, ligesom I 

også orienteres ude på skolerne.

Fritvalgstillæg – kommer det derhen, 

hvor jeg gerne vil?

I har alle sammen en fritvalgsordning som 

en del af overenskomsten. Det frie valg går 

på, om I vil have beløbet udbetalt, eller om I 

vil have det sat ind på jeres 

pensionsordning i Lærernes Pension. 

Beløbet udgør nu 1,38% af jeres løn. Som 

udgangspunkt får I beløbet udbetalt med 

jeres månedsløn, men I kan hvert år senest 

1. oktober gå ind og ændre det til at 

beløbet sættes ind på jeres 

pensionsordning, hvis I ønsker det – eller 

skifte tilbage til udbetaling, hvis I har været 

ovre på pensionsindbetaling. Hvis I ønsker 

at ændre jeres brug af fritvalgsordningen

gør I det via app’en ”Mine apps” og 

menuindstillingen ”Mine oplysninger” og 

dernæst ”Ret fritvalgsordning”.

Kontakt os hvis I skifter job til en anden 

overenskomst eller går på pension

Vi ved mange ting her på kredsen, men vi får 

ikke automatisk besked, hvis I skifter job eller 

går på pension. Hvis I får en lærerstilling i 

folkeskolen i en anden kreds, får vi besked fra 

den nye kreds om, at I nu er ansat hos dem, og 

at vi skal flytte jer, så her skal I ikke foretage 

jer noget i forhold til os. Men hvis I fx skifter til 

en privatskole eller VUC får vi ikke besked. 

Derfor vil I opleve, at I stadig betaler fuldt 

kontingent til os, indtil vi får besked fra jer. Så 

kontakt os ved jobskifte til en anden 

overenskomst, så I kan blive flyttet til den nye 

organisation. Hvis I går på pension, kan I blive 

pensionistmedlem til et kraftigt nedsat 

kontingent, men igen skal I kontakte os, for vi 

får ikke oplysningen andre steder fra, og indtil 

vi hører fra jer, betaler I fuldt kontingent.



Prognoserne siger flere elever – specielt i Holbæk By –

de kommende år. Hvilke løsninger kalder det på?

Efter en årrække, hvor elevtalsprognoserne har peget på, at der ville 

komme færre og færre børn i Holbæk Kommunes skoler er der sket en 

glædelig ændring. Alle, der har deres daglige gang i og omkring 

Holbæk, er vidner til det store antal nybyggerier, der foregår, og også i 

andre dele af kommunen fx i Vipperød er der stor byggeaktivitet. 

Mange af disse nye indbyggere i kommunen har børn, der både har 

behov for daginstitutions- og skoletilbud, og her kan den nuværende 

kapacitet ikke følge med på sigt. Derfor giver det rigtig god mening, at 

Udvalget for Børn og Skole på deres sidste møde i starten af august 

frigav penge til at igangsætte et analysearbejde, som skal afdække, 

hvilke løsninger der skal bringes i spil. Som I kan læse i den del af 

referatet fra udvalgets møde, som er sat ind herunder, så er der 

heldigvis også opmærksomhed på både betydningen for fx Tuse Skole 

og behovet for renovering af Bjergmarkskolen.

”Behovsanalyse

Analysearbejdet omfatter indsamling af relevant data, dialog og input 
fra skolerne samt de forskellige fagområder, med henblik på at kunne 
give en anbefaling om behovet for kapacitet på skoleområdet i Holbæk 
by. Tuse Skole vurderes relevant at inddrage i analysearbejdet, idet 
Holbæk Vest (Allerup) er en del af skoledistrikt Tuse og Udby Skole. 
Analysen vil derfor ikke snævert forholde sig til ny folkeskole, men 
generelt se på kapacitet i Holbæk by, om der er anledning til at se på 
ændring af skoledistrikterne, indtænke renovering af Bjergmarksskolen 
samt forholde sig til udvidelse og renovering af eksisterende rammer 
kontra nybyg, både i forhold til anlægsøkonomi, driftsøkonomi, 
bæredygtighed og læringsmiljøer samt se på søgemønstre og 
kommende forventede udvidelser af Holbæk bys boligområder.

Der er for nuværende ikke udarbejdet en tids- og procesplan for 
behovsanalysen, men der sigtes efter, at analysen er færdigarbejdet 
inden forår 2023, således at analysens anbefalinger kan indgå i 
prioritering i forbindelse med budget 2024”.

Skolepolitiske udmeldinger

Traditionen tro fylder skolepolitiske meldinger rigtig meget i 

forbindelse med skolestarten. I år har ikke været nogen 

undtagelse, og bl.a har Jacob Mark på vegne af SF ønsket fremme 

frihedsdagsordenen ved at opsige Folkeskoleforliget efter det 

forestående folketingsvalg, og senest har De Radikale lavet et 

udkast til ”Den grønne betænkning”, som et bud på et langsigtet 

grundlag for Folkeskolen. Sideløbende kører partnerskabet 

”Sammen om skolen”, hvor bl.a. DLF, Skolelederforeningen, KL og 

uddannelsesordførerne fra Folkeskoleforliget prøver at løse nogle 

af Folkeskolens udfordringer i fællesskab. Om partiernes 

udmeldinger fremmer eller bremser det arbejde, som foregår i 

”Sammen om skolen” er svært at svare på lige nu, men 

forhåbentlig vil de partipolitiske udmeldinger kunne bruges 

konstruktivt i arbejdet med at skabe de resultater, som stille og 

roligt kommer ud af arbejdet med ”Sammen om skolen.”

De bedste hilsner med ønsket om et godt

og spændende skoleår for jer alle😊

Hans Junker, kredsformand

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


