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Kære medlemmer 
 
Skoleåret buldrer derudaf, og snart er det tid til en velfortjent pause i form af den forestående 
efterårsferie. Det er også blevet tid til en opdatering på nogle af de vigtigste områder, som vi på 
kredsen beskæftiger os med for øjeblikket. 
 

 
Lønstigning pr. 1. oktober  
Vi er nu nået til den del af overenskomstperioden, hvor I vil kunne 
begynde at mærke de lønstigninger, som blev aftalt ved OK18. Pr 1. 
oktober stiger lønnen således med ca. 300-400 kroner månedligt 
brutto i runde tal. Hvis I er forudlønnede, har I kunnet se 
lønstigningen på denne lønseddel, mens I først vil kunne se 
lønstigningen på november-lønsedlen, hvis I er bagudlønnede.  

Holbæk Kommunes budget for 2020 
I dag, d. 30.9., offentliggøres administrationens budgetforslag for 
2020, og allerede på onsdag førstebehandles forslaget i 
økonomiudvalget. I skrivende stund kendes det præcise forslag 
derfor ikke, men som det fremgår af en pressemeddelelse 
udsendt af Holbæk Kommune i fredags, så kan folkeskoleområdet 
se frem til at få tilført penge også i budget 2020. 
 
Vi er spændt på at se det præcise forslag, så vi kan se, hvor meget 
folkeskolen rent faktisk vil blive tilført, og om vores ønsker om 
øremærkede midler til bl.a. tolærerordninger bliver 
imødekommet. 
 
Høringsfasen omkring budgettet går i gang d. 3. oktober og 
afsluttes d. 17. oktober. Vi vil som sædvanlig sende et høringssvar 
til kommunen, hvor vi giver vores mening til kende. Budgettet for 
2020 skal være endelig vedtaget d. 5. november. 



Nationale Test – det ligner desværre en tur i syltekrukken 
Holbæk Kommune har nu heldigvis indsendt sin ansøgning om, at 
elever og lærere fritages for at skulle bruge de obligatoriske 
Nationale Test, fordi deres værdi er så tvivlsom. 
 

Derfor vil et nyt system først kunne tages i brug fra skoleåret 2021/22. Samtidig er udmeldingen, at 
dispensationsansøgningerne omkring fritagelse ikke vil blive imødekommet. Og det er virkelig trist, 
for det betyder, som det ser ud lige nu, at selv om Holbæk Kommune har søgt om dispensation, så 
skal I stadig bruge de stærkt tvivlsomme test det næste halvandet år. 
 
Et fromt håb/ønske kunne være, at fornuften sejrer, og man ved nærmere eftertanke alligevel vælger 
at imødekomme dispensationsansøgningerne, men lige nu ser det desværre skidt ud! 

Men i sidste uge meldte undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
så ud, at regeringen vil skrotte testene og lade dem erstatte af et helt nyt 
og bedre system. Umiddelbart en positiv udmelding, og planen var i første 
omgang, at dette arbejde ville kunne være på plads til sommerferien 2020, 
så det nye system kunne tages i brug fra skoleåret 2020/21. Der gik dog 
kun en dags tid, før der kom en ny melding, som siger, at arbejdet med et 
nyt system nok vil tage ca halvandet år.  

AULA indføres fra uge 43 
Efter AULAs indførelse blev udskudt – det skulle være startet fra starten af skoleåret – 
er tiden nu kommet, hvor SkoleIntras afløser skal tages i brug. Det sker fra uge 43 og vi 
håber, at det kommer godt fra start, så både lærere, elever og forældre ikke vil opleve 
problemer med overgangen.  
 
Hvis der skulle opstå problemer, håber vi, at I kan løse dem ude på skolerne. Vi hører 
meget gerne om både problemerne og om det som fungerer, så vi mere overordnet 
kan arbejde med redskabet fremadrettet. 



Besøg vores 
hjemmeside.  

Skriv til os med ideer til  
opslag, den kan 

indeholde. 
www.052.dk 

Forflyttelsessag nu indbragt for Ombudsmanden 
Som I formentlig har læst i bladet Folkeskolen, så har Danmarks 
Lærerforening indbragt sagen om forflyttelse af Karen Thestrup 
Clausen for Ombudsmanden. 
 
Ombudsmanden skal tage stilling til følgende 3 spørgsmål: 
 

• lever Holbæk Kommunes afgørelse op til de 
forvaltningsretlige principper om saglighed og 
proportionalitet? 

• har Holbæk Kommune tilsidesat notatpligten i 
offentlighedsloven? 

• har Holbæk Kommune krænket Karen Thestrup Clausens 
ytringsfrihed som kommunalpolitiker? 

 
Vi ser frem til Ombudsmandens afgørelse i sagen. 

Lærerens dag 
Fredag d. 4. oktober er det Lærerens dag.  På mange skoler er det 
heldigvis blevet en tradition, at skolebestyrelse og/eller skoleledelse 
festligholder dagen på den ene eller den anden måde. 
 
I vil opleve, at jeres TR  vil forsøde dagen med lidt kage, så vi også fra 
Holbæk Lærerkreds markerer, at vi sætter stor pris på jeres store 
indsats i hverdagen! 
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Mange hilsner fra 
Hans Junker, formand 
 
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”  
 

Kongres i Danmarks Lærerforening 1.-3. oktober 
Normalt er en kongres i Danmarks Lærerforening ikke noget, der kan få blodet til at rulle hurtigere i jeres 
årer, men i år er der op til flere vigtige emner på programmet. 
Først og fremmest handler det om næstformandsvalget – som risikerer at blive et formandsvalg. Der er to 
kandidater til næstformandsposten, nemlig den siddende næstformand Dorte Lange og udfordreren Morten 
Refskov. Når det risikerer at blive et formandsvalg, er det fordi Anders Bondo - som er eneste 
formandskandidat – i tydelige vendinger har udtalt, at han ikke kan se sig selv som formand, hvis Morten 
Refskov vælges som næstformand. Og lige nu ser det ud til at blive meget tæt i forhold til, om den ene eller 
den anden næstformandskandidat vil kunne samle flertal. 
Der er også forslag til vedtægtsændringer på programmet, og her handler det bl.a. om længden på 
valgperioder for de delegerede og dermed også i en vis forstand for kredsstyrelser samt om, hvorvidt det 
kan blive en mulighed fremover kun at afholde generalforsamling hvert andet år. 
Store overordnede emner som vedtagelsen af et Folkeskoleideal, og hvordan foreningen fremover skal 
”blive gearet til fremtiden” er også på programmet. 
Det bliver tre spændende dage, hvor Jesper, Trine og jeg deltager i salen. Louise og Hanne følger med fra 
tilhørerpladserne. I løbet af kongressen vil vi opdatere om forløbet på vores facebookside. 
 
Vores kommunikation med jer 
Vores primære kommunikationskilde til jer har været vores nyhedsbrev, som vi heldigvis får meget positiv 
respons på. Som mange af jer sikkert har bemærket, er vi på det seneste begyndt at være væsentligt mere 
aktive på facebook, hvor vi på kredsens adresse: https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds har haft 
både et videoindslag med mig, billeder fra TR-kurset, artiklerne fra folkeskolen omkring Karen Thestrup 
Clausen og noget om, at  kontoret er lukket under kongressen. 
 
Vi har ligeledes modtaget mange henvendelser om det gode i, at vi også er synlige på facebook, hvilket vi vil 
bestræbe os på også at være i fremtiden for på den måde sammen med nyhedsbrevet  bedst at nå ud til 
flest mulige af jer. 
 

Kontoret lukket under 
kongressen og i 
efterårsferien 

 
Fra tirsdag d. 1. oktober 
til og med torsdag d. 3. 

oktober er kontoret 
lukket pga vores 

deltagelse i kongressen. 
Vi har også lukket i 

efterårsferien i uge 42. 
I kan dog som sædvanlig 
få fat i os ved at lægge 

en besked på vores 
telefonsvarer eller ved 

at sende en mail til 
052@dlf.org. Så vender 
vi hurtigst muligt tilbage 

med et svar på jeres 
henvendelse. 

NB! 
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