
Besøg vores hjemmeside.  
Skriv til os med ideer til  
opslag, den kan indeholde. 
www.052.dk 

 

På Holbæk Lærerkreds’ hjemmeside 
kan du bl.a.  
- finde link til DLF’s side om forliget 
- se tidligere nyhedsbreve 
- læse om næste tur for pensionister  

www.052.dk 

Politisk aftale  
om budget 

 

Et bredt flertal i 
kommunalbestyrelsen 
har underskrevet en 

politisk aftale om  
Budget 2019-2022. 

 

Læs aftalen på Holbæk 
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Kære medlemmer  
 
Dagene er blevet kortere, og lige om lidt er det både mørkt, når vi tager af sted om morgenen, og når vi kommer hjem 
om eftermiddagen. Men ude på skolerne og her på kredsen er der stadig fuld fart på på trods af svindende dagslys. I 
dette nyhedsbrev får I en opdatering på de områder, som kredsen fokuserer på for øjeblikket. 
  

Udskiftning i kredsstyrelsen 
Annette Volfing Højager skal fra 1. december være pædagogisk leder på Holbæk By Skole, afd. Orø, og derfor stopper hun 
i kredsstyrelsen. Vi har i mange år nydt godt af Annettes store arbejdsindsats i kredsstyrelsen, og I har som medlemmer 
bl.a. stiftet bekendtskab med Annettes evner ud i layout, da en af hendes arbejdsopgaver har været at sætte 
nyhedsbrevet læsevenligt og appetitvækkende op. 
Stor tak for din indsats, Annette, og al mulig held og lykke på Orø! 
 
Tanja Robrahn, TR på Skovvejens Skole, afd. Jernløse træder som 1. suppleant ind i kredsstyrelsen, og hun har allerede 
været med til et møde. Velkommen til, Tanja! 
  

Kredsens sagsbehandling - Lone Klerke vender i et vist omfang tilbage på kontoret 
I har nu i et par uger kunnet kontakte vores sagsbehandler, Lone Klerke, pr mail og telefonisk. 
Det går heldigvis så godt med Lones helbred, at hun nu også i et vist omfang bliver i stand til at være på kontoret. 
Det betyder, at I frem til jul har mulighed for at booke en personlig aftale med Lone tirsdage og onsdage i uge 47, 49 og 
51. I vil fortsat kunne se Lones træffetider i øvrigt på vores hjemmeside: www.052.dk. 
Derudover vil Trine Bollhorn stadig tage møder i det omfang, det bliver aktuelt. 

På næste side kan 

du bl.a. læse om 

Borgmesteren der 

takker og 

kredsstyrelsens 

fokusområder.  

Holbæk Lærerkreds 
Østre Havnevej 3 

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

Åbningstider  
Mandag 11-16 
Tirsdag 10-16 
Onsdag 11-16 
Torsdag 10-16 
Fredag 10-13 
 

Tjek ÅBNINGSTIDER på  
www.052.dk – her finder du 

Lone Klerkes træffetider. 
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Nyhedsbrev   
5. oktober2018 

Nr. 21, årgang 13 

 

Kredsstyrelsens kalender 

OKTOBER 
1. KS-møde 
9.  TR-møde 
22. KS-møde 
23. Møde med lederne 
30.-31.  DLF Kongres 

NOVEMBER 
5. KS-møde 
6. TR/AMR-møde 
19. KS-møde 
22.-23. Styrelsen på kursus 

December  
3. KS-møde 
4. TR-møde 
17. KS-møde 

Løntjek 
Det er vigtigt, at vi får den rigtige løn.                                                                                  
Det sker heldigvis også i langt, langt de                                                                                       
fleste tilfælde. Men desværre er der også                                                                    
tilfælde, hvor lønnen af den ene eller den anden grund er beregnet forkert.  
En gang om året, i uge 46, sættes der fra fagforeningerne fælles fokus på 
lønnen med et såkaldt løntjek. 
 
Vi tilbyder selvfølgelig også et løntjek til jer, hvor jeres TR sammen med jer 
kan kigge på, om I rent faktisk får den rigtige løn. Det bliver dog først til 
januar (i uge 3 og 4), da TR først skal have et brush up af Lone Klerke, og 
dette vil finde sted i uge 2. 
I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte enten jeres TR eller os på 
kredsen, hvis I har spørgsmål til jeres lønseddel.   
 
 

 
 

Det årlige medlemskursus 
 

Holbæk Lærerkreds’ årlige 
medlemskursus finder sted på 

Bautahøj d. 25. og 26. januar 2019. 
Programmet er på plads, og der vil 
blive sendt (tilmeldings)materiale 

ud mandag d. 26. november.  
 

Tilmeldingen starter først                 
d. 26.11 kl. 9.30  

- personlig mail sendes til Kredsen.  
BEMÆRK: Tilmeldinger modtaget 

før 9.30 d. 26.11.18 vil ikke                      
komme  i betragtning.   

http://www.052.dk/
https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
http://www.052.dk/
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/politik/2018/politisk-aftale-om-budget/
https://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/politik/2018/politisk-aftale-om-budget/
http://052.dk/om-kreds-52/kontoret/aabningstider
https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
http://www.052.dk/


APV/Trivselsmåling 
Vi kender nu resultaterne af APV/Trivselsmålingen, og her 
er der opløftende elementer såvel som områder, der 
virkelig kræver både opmærksomhed og indsats. 
 
Det er meget positivt, at hele 89% af medarbejderne i 
Læring og Trivsel har svaret på spørgsmålene i 
APV'en/Trivselsmålingen. En af årsagerne til den flotte 
svarprocent er givetvis, at det er blevet understreget, at 
besvarelsen har skullet finde sted i arbejdstiden - på vores 
område ofte på et teammøde.  
Det er ligeledes rigtig positivt, at samarbejdet med kolleger, 
meningsfuldheden med- og stoltheden over det arbejde, 
der udføres på den enkelte arbejdsplads vurderes meget 
højt. 
 
Når det kommer til advarselssignalerne er de også meget 
tydelige, og her springer specielt 4 forhold i øjnene: 
1) Der er ikke en tilstrækkelig balance mellem antallet af 
arbejdsopgaver og den tid, der er til at løse dem.  
2) Der er en høj stressrisiko, og der kan gøres mere for at 
forebygge stress. 
3) Lærere udsættes i alt for høj grad for vold og trusler. Hele 
18% af de ansatte i Læring og Trivsel har i de seneste 12 
måneder været udsat for fysisk vold. Og 3 ud af 4 tilfælde, 
hvor medarbejdere i Holbæk Kommune udsættes for fysisk 
vold sker i Læring og Trivsel. 
4) Det fysiske arbejdsmiljø mht støjpåvirkning og indeklima 
trænger til at blive forbedret. 
  
Der har været afholdt et seminar for alle TRIO'er i Læring og 
Trivsel, hvor resultaterne blev præsenteret. Nu arbejder 
TRIO'erne så hjemme på skolerne med at udarbejde en 
handleplan, og I vil alle blive orienteret om dette arbejde på 
et personalemøde. 
Omkring årsskiftet vil skolechef, Julie Becher, lave en central 
opfølgning med BUPL og DLF.  
I vil blive orienteret om resultaterne af denne opfølgning i 
starten af det nye år. 
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Den direkte kontakt med jer - vi kommer ud til møder i Faglig Klub  
Nyhedsbrevet er vores primære kontakt med jer som medlemmer. Men det er jo en 
ensidig kontaktform, og vi vil rigtig gerne i dialog med jer ude på skolerne omkring de ting, 
I er optaget af og de emner, som I mener, vi skal fokusere på i vores arbejde på kredsen. 
Vi vil også gerne "face to face" diskutere vores prioriteringer i kredsstyrelsen med jer. 
Derfor inviterer vi os selv til at komme på besøg til et møde i Faglig Klub i perioden fra nu 
og frem til vinterferien. 
Jeres TR har fået en liste med mulige datoer, og vi (Trine, Jesper og jeg) glæder os til at 
komme ud og møde jer. 
  

Læreruddannelsen tilbage til Holbæk 
Det nordvestsjællandske område, som vi er en del af, har rigtig svært ved at rekruttere 
uddannede lærere. En væsentlig del af denne udfordring skyldes, at vi ikke længere kan 
tilbyde læreruddannelsen i Holbæk. I dag er det nærmeste uddannelsessted Absalon i 
Roskilde, og vi må desværre konstatere, at (for) få færdiguddannede lærere søger mod 
vores område efter endt uddannelse. 
 
Der har gennem længere tid foregået et lokalt samarbejde om at få (dele af) 
læreruddannelsen tilbage til Holbæk, og nu ser det heldigvis ud til, at der kommer 
yderligere vind i sejlene. 
Dels er der stor søgning til sygeplejerskeuddannelsen, som også er kommet tilbage til 
Holbæk, og dels har den nye formand for Folketingets uddannelsesudvalg, Rasmus 
Langhoff (A) betonet, at det er vigtigt, at vi får læreruddannelsen tilbage til Vestsjælland. 
I kredsens optik er der ingen tvivl om, at uddannelsen bør placeres i Holbæk, idet vi har en 
langt større rekrutteringsudfordring end Slagelse, som også kunne være et muligt sted at 
placere læreruddannelsen. 

Senest har også vores borgmester, Christina K. Hansen, 
og det lokale folketingsmedlem, Kåre Dybvad, i et 
læserbrev i Nordvestnyt givet udtryk for behovet for en 
læreruddannelse i Holbæk.   
Lad os sammen krydse fingre for, at et samarbejde 
mellem alle disse gode kræfter vil være i stand til at få 
(dele af) læreruddannelsen tilbage til Holbæk - der er 
hårdt brug for det!! 
 
Mange hilsner 
Hans 
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