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DLFs kongres 1.-3. oktober 
Det var en begivenhedsrig kongres med mange store og vigtige debatter og 
beslutninger. ”Dramaet” omkring næstformandsvalget lå som en dyne hen 
over kongressen, men der blev også truffet vigtige beslutninger omkring hhv. 
DLFs folkeskoleideal, hvordan DLF ”geares til fremtiden” og en 
vedtægtsændring, som kan få betydning for den måde, vi fremover afvikler 
generalforsamlinger på. Læs mere i det vedhæftede bilag. 

Løntjek på skolen eller kredsen i uge 46-47 
Får I den rigtige løn? De fleste af jer kan 
formentlig svare ja til dette vigtige spørgsmål, 
men skulle I være i tvivl, så afholdes det årlige 
løntjek i uge 46 og 47. Her kan I tage jeres 
lønseddel med til jeres TR og få styr på, om den 
ser ud som den skal.  
 
I kan også komme forbi kredskontoret enten 
tirsdag d. 19. eller torsdag d. 21. november i 
tidsrummet 14-17. Her vil vores sagsbehandler, 
Trine Bollhorn, være klar til at guide jer 
igennem jeres lønsedler. 



Holbæk Kommunes – og skolernes – økonomi 2020 
Tirsdag d. 5. november vedtages Holbæk Kommunes budget for 2020 i Kommunalbestyrelsen. Der blev landet en budgetaftale 
med deltagelse af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Enhedslisten og SF d. 17. oktober, og vi kan i Holbæk 
Lærerkreds med stor tilfredshed se, at den fortsatte økonomiske genopretning på folkeskoleområdet videreføres med en 
tildeling af 15 millioner kroner. Pengene skal bruges til en tiltrængt styrkelse af skolernes grundlæggende økonomi, så de i 2020 
har en realistisk chance for at holde deres budgetter. 

Det kan ikke umiddelbart læses i budgetaftalen, men 
både vores og skolernes MED-udvalgs høringssvar har 
slået på vigtigheden af, at alle 15 millioner tilføres 
skoleområdet, selv om elevtallet forventes at falde, 
hvilket kunne medføre, at beløbet ligeledes ville blive 
mindre. Det ser heldigvis ud til, at pengene forbliver på 
skoleområdet, men det bliver spændende at få klarhed 
på dette område.  

I vores høringssvar, som kan læses i det vedhæftede bilag, betonede vi vigtigheden af, 
at der blev øremærket midler til de to mest presserende udfordringer for elever og 
lærere i folkeskolen i Holbæk Kommune: nemlig inklusionsopgaven og lærernes 
kompetenceudvikling. Begge steder taler vi om udfordringer, som er til at tage og føle 
på. Øgede økonomiske midler til dels at skabe realistiske muligheder for to-lærer-
ordninger og dels at give lærerne de nødvendige faglige forudsætninger for at levere 
den bedst mulige undervisning er nødvendige, hvis kvaliteten af undervisningen og 
jeres arbejdsmiljø skal bevæge sig i den rigtige retning. 
 
Fra politisk hold har der ikke i denne omgang været råd til at imødekomme vores 
ønsker på disse to meget væsentlige områder, men vi vil fra Holbæk Lærerkreds følge 
op på disse vigtige ønsker med håbet om, at der i næste års budget vil kunne afsættes 
midler på områderne.  
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Manglende kompetencedækning kalder på en handleplan 
For at aktualisere vores ønske om økonomiske midler til at sikre lærerne den 
nødvendige kompetenceudvikling er de sidste nye tal for 
kompetence/linjefagsdækningen af undervisningen i landets kommuner netop kommet. 
 
Og det er ikke behagelig læsning for Holbæk Kommunes vedkommende. Vi befinder os 
pt på en meget lidt charmerende 4.sidsteplads på landsplan, hvor det for øjeblikket kun 
er 78,4% af timerne, der læses af en lærer med de tilstrækkelige kompetencer. Det er en 
udfordring på flere niveauer. Det vigtigste er, at I lades i stikken og ikke sikres de 
nødvendige kompetencer, der gør jer i stand til at gøre eleverne så dygtige, som de kan 
blive. Det har konsekvenser for både eleverne og jer. Konsekvenserne for eleverne er de 
tydeligste, men det har stor betydning for en jeres faglige sikkerhed, overskud og 
dermed arbejdsmiljø, at undervisningen hviler på et fagligt solidt fundament, hvilket den 
for øjeblikket gør i for lille omfang. 
 
Forklaringen på, at så mange af jer ikke får den nødvendige kompetenceudvikling er 
velkendt; den pressede økonomi. Men ligesom vi ikke kan se bort fra de økonomiske 
realiteter, kan Holbæk Kommune heller ikke se bort fra, at der er en landspolitisk 
målsætning om, at 95% af undervisningen i 2025 skal være varetaget af 
linjefagsuddannede lærere. Når vi kigger på tallene på landsplan, kan vi se, at rigtig 
mange kommuner rykker i den rigtige retning på dette område. Det tyder for os at se på, 
at der i disse kommuner er lagt en plan for at komme i mål med målsætningen. Ved ikke 
at afsætte øremærkede midler til området i budget 2020 vil udviklingen i Holbæk 
Kommune ikke gå i den rigtige retning, og der vil således kun være 4 år tilbage til at nå 
målsætningen. 
 
Vores opfordring er derfor klar: Vi SKAL have lavet en plan for, hvordan jeres 
kompetenceudvikling kan komme på dagsordenen. Vi kan dog ikke lave denne plan 
alene, så hermed en kraftig opfordring til politikerne om, at vi får sat os sammen og 
kigget på, hvordan I sikres de nødvendige kompetencer. 
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Startvanskeligheder med AULA 
Al begyndelse er svær, siger man. Specielt indførelsen af nye IT-systemer volder tit probelemer – tænk bl.a. 
på Sundhedsplatformen og SKATs inddrivelsessystemer. Tit handler det om, at systemerne ikke er 
tilstrækkeligt gennemprøvede inden ibrugtagning og derfor kommer (halv)skidt fra start. Det samme kan 
siges omkring AULA. 
 
Det er nu to uger siden AULA blev indført på alle kommunens skoler. AULA er i udgangspunktet en 
kommunikationsplatform, og det er derfor et problem for en stor del af jer, at mange af de ting, som Skole-
intra kunne, ikke er en del af AULA. Derfor står mange i en slags tomrum, hvor I skal finde ud af, hvordan I 
finder løsninger på noget af det, som Skole-intra kunne, men som AULA ikke kan. 
 
Dertil kommer hele problematikken omkring adgang til fortrolige oplysninger med brug af NEM-ID. Her skal 
det slås fast, at ingen skal bruge deres personlige NEM-ID, hvis de ikke ønsker det. Hvis I ikke ønsker at 
bruge NEM-ID, kan I henvende jer på Holbæk Kommunes IT-afdeling og medbringe jeres pas som 
identifikation. Så vil I få adgang på den måde. Holbæk Kommune har dog tilstræbt en løsning, hvor der på 
jeres medarbejder-pc’er vil være adgang til fortrolige oplysninger efter at være logget ind med NEM-ID én 
gang. Herefter vil I ikke længere skulle bruge NEM-ID for at have adgang til disse oplysninger. 

Spørgeskema 
undersøgelse fra DLF 
 
D. 31. oktober har I 
modtaget en mail fra DLF 
med opfordring til at 
deltage i en spørgeskema-
undersøgelse, som dels 
handler om jeres 
arbejdsforhold, dels 
handler om jeres syn på 
DLF. 
 
Det er håbet, at I vil bruge 
ca. 10-15 minutter på at 
besvare spørgeskemaet, 
som I finder via linket i 
mailen. En høj svarprocent 
er vigtig for, at DLF kan 
gøre det bedst muligt. 
 
Når I har udfyldt 
spørgeskemaet, deltager I 
samtidig i lodtrækningen 
om 5 gavekort til en 
overnatning på et af 
Danmarks Lærerforenings 
Sinatur-hoteller. 

NB! 

Løsningen har dog stødt på vanskeligheder i mødet 
med virkeligheden, så I alligevel har skullet bruge 
NEM-ID hver gang, I skal se disse oplysninger. Dette 
er selvfølgelig ikke holdbart, og kommunens it-
afdeling har arbejdet på højtryk for at fjerne dette 
problem. Vores prøvekørsel på kredsen af den nye 
løsning er heldigvis faldet positivt ud, så det burde 
virke nu. Der vil komme en kommunal udmelding 
med brugsanvisning – formentlig – en af de 
allernærmeste dage i forhold til, hvordan 
problematikken omkring brug af NEM-ID er løst. 
Husk i øvrigt af sikkerhedshensyn at låse jeres 
skærm ved at trykke på windows-ikonet + L, når I er 
færdige med at bruge sider med fortroligt indhold. 
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Det er blevet mørkt udenfor – men jeres engagement og 
vilje til at gøre en forskel for jeres elever lyser op! 
 
Mange hilsner fra 
Hans Junker, formand 
 
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”  

Valg til DLFs Hovedstyrelse – kredsen støtter Bjørn Hansen 
Fra d. 21. november til d. 3. december kan I stemme på en eller flere kandidater til 
DLFs hovedstyrelse. Der er frist for opstilling af kandidater d. 15. november, så lige nu 
kender vi ikke nødvendigvis navnene på alle kandidater. 
I kredsstyrelsen er vi dog enige om at anbefale jer at stemme på vores lokale kandidat, 
Bjørn Hansen. Bjørn, vores tidligere formand frem til 2012, sidder også i den 
nuværende hovedstyrelse. Her gør han et stort og godt stykke arbejde og med sit store 
lokalkendskab er han et meget vigtigt bindeled fra de 8 kredse, som vi samarbejder 
med, til hovedstyrelsen, hvor han bringer vores ideer og evt. bekymringer videre, 
ligesom vi på månedlige møder sammen med Bjørn drøfter hovedstyrelsens arbejde. 

Ny direktør på vores område 
Der er nu ansat en ny direktør på vores område i stedet 
for Ulrich S. Hansen, som forlod sin stilling pr. 1. august. 
Det bliver Lene Magnussen, som kommer fra en 
tilsvarende stilling i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Lene tiltræder pr. 1. december, og vi glæder os til 
samarbejdet. 

Det vil derfor være af stor værdi for vores områdes fortsatte indflydelse i Hovedstyrelsen, hvis Bjørn 
genvælges. D. 21. november – samme dag som valget skydes i gang – kommer der et indstik i 
”Folkeskolen”, hvor kandidaterne præsenterer sig selv. Brug jeres stemme i tidsrummet 21. november til 3. 
december. Hovedstyrelsen vælges for en 4-årig periode. 
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