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Kære medlemmer 
 
Så er vi allerede nogle uger inde i det nye skoleår, og jeg håber, at I er kommet rigtig godt i gang rundt 
omkring på skolerne! Dette nyhedsbrev er en kombination af nogle praktiske informationer, 
opfølgning på nogle af de emner, som var på dagsordenen op til sommerferien og et kig på en aktuel 
sag og endelig efterårets store fokusområde, nemlig Holbæk Kommunes budget for 2020. 
 
Kredskontorets åbningstider 
Vi har udvidet den ugentlige åbningstid, så vi nu har åbent på følgende tidspunkter: 
Mandag: 10-16, Tirsdag 10-16, Onsdag 10-16, Torsdag 10-17 og Fredag 10-13. 
I kan dog altid kontakte os med ønsket om et møde med enten vores sagsbehandler, Trine Bollhorn, 
eller mig ud over vores almindelige åbningstider. Vi kan kontaktes på 5943 8103 eller 052@dlf.org. 
 
Tilbud om nyt forløb omkring smerter i bevægeapparatet (muskler og led) 
I foråret afviklede vi i samarbejde med Lærernes Pension og Nordic Health Institute et foredrag om 
smerter i bevægeapparatet. Efterfølgende var der mulighed for deltagelse i workshops og evt. 
individuelle behandlingsforløb. 

Det var en succes, og flere er blevet hjulpet i forhold til, hvad de kan 
gøre i forhold til deres smerter og har fået nogle behandlingstilbud, 
som ellers ikke havde været mulige. 
 
Vi er derfor rigtig glade for igen at kunne tilbyde muligheden for 
deltagelse til de af jer, som går rundt med tilbagevendende smerter. 
Foredraget finder sted torsdag d. 19. september klokken 16-18 her på 
kredsen, og der vil blive serveret både frugt/nødder og lidt at drikke. 
Som det fremgår af den vedhæftede invitation kræver deltagelse 
tilmelding senest fredag d. 6. september. 
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Dispensationsansøgning vedrørende Nationale Test 
På mødet d. 28. august i Udvalget for Børn og Skole blev det vedtaget, at 
Holbæk Kommune vil ansøge Undervisningsministeriet om fritagelse for 
deltagelse i de Nationale Test på alle klassetrin. 
 
Dette er vi rigtig glade for, da det har været et stort ønske, fordi der såvel 
forskningsmæssigt som via lærernes erfaringer er sået stor tvivl omkring, 
hvorvidt testenes resultater har en målesikkerhed, som gør dem velegnede 
som evalueringsredskab, sådan som de er tiltænkt. 
 
Når vi på et tidspunkt får en – forhåbentlig positiv – tilbagemelding på 
ansøgningen, vil det være oplagt at kigge på brugen af de Frivillige Nationale 
Test, som så heller ikke vil give mening at gennemføre. 
 
Lempelserne i Fælles Mål og brugen af ”Min Uddannelse” 
Som vi skrev i juli-udgaven af nyhedsbrevet, 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 vi arbejder 
sammen med fagcenteret på, at I hurtigst muligt vil få besked om, hvad der 
konkret vil ske på det område. 
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Den lokale arbejdstidsaftale – de vigtigste justeringer 
De gode og konstruktive møder, som ledere, TR’er og vi som kreds, havde ude på skolerne op til 
sommerferien omkring justeringerne i vores lokale arbejdstidsaftale, havde det formål, at der 
skulle skabes en fælles fortælling omkring justeringerne. I kan forhåbentlig allerede mærke, at I 
nu har en lektion mindre om ugen, og vi er meget spændte på de erfaringer, der bliver gjort 
omkring den fælles forberedelse, som er styrket med den nye aftale. 
 
Et andet vigtigt element er, at I nu som oplæg til de samtaler I alle skal have med en pædagogisk 
leder har mulighed for at tidsestimere jeres opgaver for bl.a. på den måde at have et godt 
udgangspunkt for at komme tættere på en kvalificeret snak om opgavemængden og løsning af 
opgaverne. Kildedamsskolen har i enighed mellem ledere og TR’er valgt at gå et skridt længere. 
På alle skolens 6 afdelinger skal alle lærere som oplæg til samtalen udfylde et skema, som viser, 
hvordan opgaverne kan rummes og placeres på en typisk uge. Vi glæder os til at kunne 
sammenholde erfaringerne fra de forskellige måder at gøre tingene på. 
 
Ansættelse af pr-medarbejder til at brande den lokale skole 
Holbæk By Skole har lige søgt om en fuldtidsmedarbejder med kommunikations og/eller 
markedsføringsmæssig baggrund til at ”brande historien om børn og unge og Holbæk By Skole”. 
Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt, at de gode historier om både folkeskolen som helhed og 
den enkelte skole bliver fortalt, så der skabes et billede af en god folkeskole i Holbæk Kommune. 
Men det er efter vores opfattelse ikke den enkelte skoles opgave i dette omfang at gå ud og 
markedsføre/brande sig 
 
• der kunne evt. være ide i, at Holbæk Kommune har en medarbejder, som bl.a. har som opgave 

at fortælle de gode historier på alle skolernes vegne, så folkeskolen under et fremstår attraktiv 
• skolernes – fortsat pressede – økonomi skal bruges på at drive skole og ikke på at lønne 

branding-medarbejdere 
• de gode historier/brandingen kommer som en afledt effekt af tilstrækkelige rammevilkår for at 

drive skole, hvorefter elever, forældre og lærere automatisk videregiver deres gode oplevelser 
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Mange hilsner fra 
Hans Junker, formand 
 
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”  
 

Holbæk Kommunes budget 2020 
Pga. folketingsvalget er der endnu ikke indgået en kommuneaftale, som 
lægger de overordnede rammer for hvad den enkelte kommune kan og må på 
det økonomiske område i 2020. Dvs. at vi på nuværende tidspunkt ikke kender 
udspillet til Holbæk Kommunes budget i 2020. Vi ser dog frem til, at den 4-
årige proces der blev påbegyndt sidste år med det formål at tilføre folkeskolen 
de fleste af de midler, som blev fjernet frem til 2018, vil fortsætte. 
 

I år har den mest markante ændring været vores store ønske om nedsættelse af undervisningstiden 
for den enkelte lærer, og til næste år håber vi, at fokus kan komme på at skabe gode muligheder for, 
at der kan være to lærere i en del af elevernes timer for at skabe bedre rammer for lærernes 
mulighed for at nå ud til alle elever i klasser, hvor der ofte sidder et antal elever med udfordringer, 
som det ikke er muligt at rumme for den enkelte lærer. Dette vil både have en positiv effekt på 
elevernes læring og på lærernes arbejdsmiljø. Vi har også et ønske om, at muligheden for såvel 
individuel som fælles kompetenceudvikling forbedres. Der har gennem en årrække ikke været midler 
til dette, så her er der tale om et efterhånden stort efterslæb.  
 
For øjeblikket arbejdes der med en ny styringsmodel for specialundervisning, hvor en af mulighederne 
er en mere central fordeling af midlerne. Vi vil endnu en gang gøre os til talsmænd for, at det i første 
omgang er vigtigst at nå til en afklaring af, hvilke opgaver specialundervisningen skal løse, inden der 
kigges på styringsmodeller. Ellers risikerer vi, at de udfordringer, som findes på området, ikke løses – 
men bare flytter et andet sted hen. 
 
Vi ser frem til, at der fortsat vil være politisk vilje og mod til at prioritere genrejsningen af folkeskolen i 
Holbæk Kommune, og vi bidrager gerne konstruktivt i den forbindelse. 

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
http://www.052.dk/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiHnJrLmM3iAhVBxIsKHa0-CLkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kalundborg.dk/Borger/B%C3%B8rn_unge_og_familie/Skole.aspx&psig=AOvVaw0IqX9nMRUuue9KV6aEOvG0&ust=1559647149433109

