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Kære medlemmer

Skoleåret synger på allersidste vers, og om et par dage er det tid til at nyde en velfortjent sommerferie.
Her på falderebet kommer der lige en kort status over en række af de positive ting, som gør glæden ved at 
komme tilbage igen efter ferien større – men desværre er der også et alvorligt skår i glæden.

En række positive elementer….

Den lokale arbejdstidsaftale godt fra start: Trine og jeg har været rundt på alle skoler og har sammen med 
områdeledere, pædagogiske ledere og TR’er gennemgået de ændringer, der er i den justerede 
arbejdstidsaftale. Alle steder var det gode og konstruktive møder, som skaber et godt afsæt for, at 
justeringerne vil opleves som en forbedring af jeres muligheder for at lykkes med den omfattende opgave, I 
står med i hverdagen
Dispensationsansøgning vedrørende Nationale Test: På kommunalbestyrelsens sidste møde før 
sommerferien blev det besluttet, at Holbæk Kommune skal søge om fritagelse for at afvikle de Nationale 
Test på alle klassetrin. Desværre blev mødet afviklet så sent, at beslutningen først kan effektueres af 
Udvalget for Børn og Skole på deres første møde efter sommerferien. I det vedhæftede skriv til udvalget 
argumenterer vi for, hvorfor afviklingen af de frivillige Nationale Test bør standses som en naturlig følge af 
dispensationsansøgningen, ligesom vi har fremført, at dispensationsansøgningen fortsat er aktuel, selv om 
den nye regering lægger op til en afskaffelse af de Nationale Test i de yngste klasser
Lempelser i Fælles Mål og hvordan det smitter af på arbejdet med ”Min Uddannelse”: Som det fremgår af 
det vedhæftede fælles nyhedsbrev fra Julie Becher, skolechef, og mig, så skal der rundt omkring på skolerne i 
løbet af de næste par år være en dialog omkring, hvordan man lokalt vil arbejde med lempelserne i Fælles 
Mål. Det er en spændende og tiltrængt dialog, som skal sætte fokus på, hvad der skal sættes i stedet for den 
læringsmålsstyrede undervisning. Arbejdet med ”Min Uddannelse” vil ligeledes blive påvirket af 
lempelserne, og det vil I høre nærmere om i starten af det nye skoleår
Arbejdet med at mindske risikoen for at blive udsat for vold og trusler: Et af APV’en fra 2018s 
hovedpunkter var en øget risiko – specielt på vores område – for at blive udsat for vold og trusler. Dette 
bliver der heldigvis arbejdet med at løse både lokalt på skolerne, hvor der er lavet anbefalinger i TRIO’erne
og også centralt, hvor der d. 3.7. gennemføres en række interviews med deltagelse af bl.a. AMR-
repræsentanter på skoleområdet for at sætte fokus på løsningsmuligheder. Vi ser frem til, at der fortsat 
bliver arbejdet på at nedbringe risikoen for at blive udsat for vold og trusler, når I skal passe jeres arbejde
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…. men også et alvorligt negativt element

En lærer er her op til sommerferien blevet omplaceret fra 
en skole til en anden som følge af, at man fra ledelsesside 
har oplevet samarbejdsvanskeligheder i et omfang, som 
man mente retfærdiggjorde beslutningen.

Som det fremgår af vores vedhæftede beskrivelse af 
forløbet, har kommunen ikke levet op til god 
forvaltningsskik i forløbet, hvilket vil føre til, at sagen 
indbringes for Ombudsmanden, fordi det er vigtigt, at evt. 
omplaceringer hviler på et sagligt og dokumenteret 
grundlag

Hvis du vil i kontakt med kredsen i sommerferien
Fra torsdag d. 4. juli til mandag d. 5. august vil kontoret 
være ferielukket.

I kan dog, hvis I skulle få brug for det, stadig komme i 
kontakt med os. Læg en telefonbesked eller skriv en 
mail, så vender vi tilbage i løbet af max 3-4 dage.

Fra tirsdag d. 6. august er vi tilbage igen.

Og så er der kun tilbage, at ønske jer alle sammen en 
rigtig dejlig sommerferie, hvor I får tid og mulighed for 
at bruge energi på de mennesker og ting, der betyder 
allermest for jer

Mange hilsner fra
Hans Junker, formand

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


