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Hans Junker, kredsformand

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

Kære medlemmer

I denne korte særudgave af Nyhedsbrevet sætter vi fokus på kredsens betragtninger

i forlængelse af, at skolelederen på skoleafdelingerne i Jernløse, Undløse og Knabstrup ikke længere er ansat i Holbæk 

Kommune, ligesom vi har vedhæftet kredsens høringssvar til budget 2023 for Holbæk Kommune.

Indenfor det sidste halve år har 3 skoleledere forladt deres poster i Holbæk Kommune. Fælles for de 3 er, at de ikke 

selv har søgt deres afsked, ligesom det ikke er offentligt kendt, hvorfor de ikke længere er ansat. Det skyldes, at der i 

alle 3 tilfælde er tale om personalesager, og i sådanne sager kommer årsagerne til, at samarbejdet ophører, ikke 

offentligt frem.

Det fører til, at der åbnes op for alle mulige gisninger i forhold til, hvad årsagerne kan være, og denne uvished skaber 

et utrygt arbejdsmiljø for skolelederne, ligesom den har en uheldig afsmittende virkning på jer som lærere, når I 

mister en vellidt skoleleder. Når der samtidig i løbet af det sidste år er 9 pædagogiske ledere, som har sagt deres 

stillinger op, så kalder det på, at der kigges på ledernes arbejdsmiljø med henblik på at iværksætte handlinger, som 

kan medvirke til at skabe et trygt arbejdsmiljø for lederne, hvor de kan udvikle sig til gavn for både skoler, elever, 

forældre og ansatte. 

Når det samtidig i 2 af de 3 tilfælde er de skoler, hvor lederne var ansat, der skal bære udgifter til de ikke længere 

ansatte ledere i form af opsigelsesvarsler og eventuelle godtgørelser, som en følge af ledernes ufrivillige afgang, bliver 

det for alvor op ad bakke. Skolernes budgetter er i forvejen spændt til bristepunktet, og når skolerne så for eget 

budget skal dække udgifter til en leder, der ikke længere er ansat samtidig med, at man skal aflønne en ny leder, så 

opleves det som en urimelig belastning af skolens budget.

Disse betragtninger bringer jeg selvfølgelig op overfor vores samarbejdspartnere i kommunen. 


