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Kære medlemmer! 
 
Kredsens sagsbehandling fremadrettet 
Siden Lone Klerkes død for snart et år siden har Trine Bollhorn varetaget dobbeltrollen som 
næstformand i kredsen og sagsbehandler. Vi har brugt tiden på at finde ud af, hvordan vi gerne ville 
gøre fremadrettet, og derfor har vi haft stillingen som konsulent/sagsbehandler slået op. Jeg er rigtig 
glad for at kunne fortælle jer, at Trine pr. 1. april er ansat og derefter vil bruge hele sin arbejdstid på 
sagsbehandling. I vil altså også fremover møde og kunne trække på Trine, når/hvis I har spørgsmål 
eller oplever problemer i jeres arbejdsliv.  

Besøg vores 
hjemmeside.  

Skriv til os med ideer til  
opslag, den kan 

indeholde. 
 

www.052.dk 

Ekstraordinær kongres 
I går, onsdag, afholdt Danmarks 
Lærerforening en ekstraordinær kongres 
med kun et enkelt punkt på dagsordenen, 
nemlig ”Formålet med en ny 
arbejdstidsaftale”. Vi delegerede skulle 
klæde vores forhandlere i de forestående 
periodeforhandlinger på til prøve at indgå en 
god central arbejdstidsaftale. 
Udgangspunktet er dog stadig, at de lokale 
aftaler, som fx vores i Holbæk, også vil kunne 
videreføres fremadrettet. 
Kongresvedtagelsen er vedhæftet 
nyhedsbrevet. Vi håber, at det pt gode 
samarbejdsklima mellem KL og Danmarks 
Lærerforening vil medføre, at vi om få 
måneder står med en arbejdstidsaftale 
ligesom alle andre faggrupper som afløser 
for Lov 409. 



Generalforsamling 
Som nævnt i sidste nummer af nyhedsbrevet er der valggeneralforsamling i kredsen 
torsdag d. 26. marts i Gislinge. Vedhæftet nyhedsbrevet finder I den foreløbige dagsorden. 
Jeres TR vil gøre yderligere reklame for generalforsamlingen ude på skolerne, og vi håber, 
at rigtig mange af jer vil komme og være med til deltage i debatten om kredsens politiske 
prioriteringer og være med til at vælge den nye kredsstyrelse. Af hensyn til bestilling af 
mad er der tilmeldingsfrist d. 16. marts til jeres TR.  

Som lovet i sidste nyhedsbrev får I her den nuværende kredsstyrelses overvejelser i 
forhold til opstilling til valg af kredsstyrelse: 
 
• Hans Junker genopstiller som formand 
• Louise Villadsen stiller op som næstformand og kongresdelegeret 
• Jesper Nielsen genopstiller som kongresdelegeret 
• Betina Elmdam genopstiller som kredskasserer 
• Hanne Kilt genopstiller til kredsstyrelsen 
• Tanja Robrahn genopstiller til kredsstyrelsen 
 
Trine Bollhorn genopstiller ikke, da hun er blevet ansat som kredsens 
konsulent/sagsbehandler.  
Lene Hvidtfeldt (TR, Hjortholmskolen) og Dan Eriksen (TR, Vipperød) stiller op til 
kredsstyrelsen. 
 
I næste nummer af nyhedsbrevet – i starten af marts – ville alle disse kandidater 
skrive et valgoplæg, så I ved noget om, hvad de står for. 
 
Hvis andre af jer kunne tænke jer at stille op til en post i kredsstyrelsen, så kan I 
sende et valgoplæg på maksimalt en halv A4side inkl. billede til 052@dlf.org senest 
torsdag d. 27. februar 
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Arrangement om inklusion 
I forgårs, tirsdag, stod kredsen som arrangør af et arrangement 
omkring, hvordan vi bedst løser inklusionsopgaven på skolerne i 
Holbæk Kommune. Vi havde inviteret såvel politikere, 
forvaltningsrepræsentanter, skoleledere som TR’ere til en dialog om, 
hvordan vi kan bevæge os væk fra en struktur- og økonomitænkning 
og hen til en diskussion om, hvordan vi reelt og med udgangspunkt i 
den virkelighed, som findes ude på skolerne, kan finde nogle 
løsninger på, hvordan I får muligheder for at lykkes bedre med at 
skabe god undervisning og trivsel for alle elever.  

Kredskontoret er 
lukket i vinterferien 
 
I uge 7 er der 
vinterferie, og det 
betyder, at 
kredskontoret er 
lukket. Som sædvanlig 
vil vi dog aflytte 
telefonsvareren og 
læse kredsmailen et 
par gange i løbet af 
ferien, så hvis I har 
noget, som ikke kan 
vente til efter ferien, er 
I meget velkomne til 
enten at indtale en 
besked eller skrive på 
kredsmailen 

NB! 

De tilkendegivelser, som kom i løbet af arrangementet, giver mig et 
stort håb om, at vi/parterne snart vil kunne sætte os sammen og 
kigge på, hvad der skal til på dette vigtige område. Noget vil givetvis 
koste penge, og de vil være givet godt ud, men det handler også i 
høj grad om, at vi får kigget på de reelle udfordringer, og hvad der 
skal til for at løse dem. 
 
Jeg ser således frem til, at jeg i en af de næste udgaver af 
nyhedsbrevet vil kunne fortælle jer om, hvor vi er i den proces.  

Det var et rigtig godt arrangement, 
hvor Dorte Lange, næstformand i 
Danmarks Lærerforening, og Rasmus 
Alenkær, psykolog og en af Danmarks 
førende stemmer på 
inklusionsområdet kom med gode 
oplæg og deltagerne efterfølgende 
havde mulighed for at stille spørgsmål 
og debattere. 



Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside 

www.052.dk 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig vinterferie, og når vi starter igen i uge 8 er 
det blevet mærkbart lysere både morgen og aften, og med lidt god vilje er 
foråret så lige om hjørnet. 
 
Mange hilsner fra 
Hans Junker, formand 
”Vi kan så meget mere, når vi står sammen”  

Jeres kompetenceudvikling 
Som I ved har vi et problem i Holbæk Kommune i forhold til 
jeres kompetenceudvikling. Vi ligger for lavt mht 
linjefagsdækning ligesom de generelle muligheder for 
kompetenceudvikling ikke er tilstrækkelige. 
Derfor er det positivt, at vi har haft et møde med deltagelse 
af Julie Becher, repræsentanter for fagcenteret og 
områdeleder, Morten Mygind, hvor vi sammen fik sat spot 
på, hvilke udfordringer, der er. I marts mødes vi igen for at 
kigge på, hvordan vi så kommer videre derfra. 

 
Medlemsfordele 
Vores årlige medlemskursus er netop blevet afholdt – det var 
som sædvanlig rigtig godt! – på Sinatur hotel Frederiksdal. 
Det er et af 6 hoteller i Sinatur-hotel-kæden, som er ejet af 
Danmarks Lærerforening. Der er tale om rigtig dejlige og 
smukt beliggende hoteller på Sjælland, Fyn og i Jylland, og 
hotelkæden blev i 2019 kåret som Danmarks bedste. 
Hotellerne har et stort fokus på økologi, og de er bl.a. kendt 
for deres høje gastronomiske niveau. 
Det viste sig, at mange af deltagerne på medlemskurset ikke 
kendte de medlemsfordele, I har som medlem af Danmarks 
Lærerforening, hvis I bestiller et ophold på et af hotellerne. 
Derfor vil jeg også gerne her reklamere for de goder, I vil 
opleve som medlem af Danmarks Lærerforening på Sinatur-
hotellerne. 
Som det fremgår af det vedhæftede tilbud, vil I fx kunne 
bestille et ophold med 2-retters middag, overnatning og 
morgenbuffet for 545,- pr person i delt dobbeltværelse. Så 
tænk et ophold på et af hotellerne med i jeres overvejelser, 
hvis I skal rundt i Danmark – I vil med garanti få en god 
oplevelse!. 
  
 

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds

