
 

 

 

HVAD MOTIVERER LÆRERNE? 

Det har cand. Merc. Helle Hein et rigtig godt og inspirerende bud på. 

 

HVAD MOTIVERER LÆRERNE I KALUNDBORG? 

Det har DU et rigtig godt bud på! 

 

Så kom og fortæl politikere, direktør, skoleledere og hinanden det. 

Netop fordi, politikerne lige har vedtaget besparelser på lærerområdet, så 

er det vigtigt at vi fortæller beslutningstagerne, hvad det er, der virker! 

Torsdag d. 28. november kl. 16-19 

Der serveres mad – derfor tilmelding – se link her: 
http://www.kreds53.org/media/12741914/fastholdelseplusogplusrekrutteringplusfyraftensmo

edeplus281119.pdf 

 

 

 

Budget 2020 

 
Budget 2020 blev vedtaget tirsdag d. 5. november. 

Som forventet ved sidste nyhedsbrev, så blev blå bloks budgetforslag vedtaget, uden for-

handling af de forslag, som rød blok havde stillet og dermed uden et bredt forlig. 

Budget 2020 betyder besparelser på folkeskoleområdet, så samtlige partiers lovning i valg-

kampen op til kommunalvalget, om at styrke folkeskolen i Kalundborg, ja det holdt altså 

ikke. 

Lærernes undervisningstid skal sættes op, og det er jo i direkte modstrid med kommunalbe-

styrelsens egen Plan for forbedringer i folkeskolen, som netop handler om styrkelse af fag-

ligheden. Og det er jo lærerne, som leverer fagligheden i folkeskolen! Samlet set svarer det 

til 6 lærerstillinger færre pr. 1.8.20, til løsning af de samme opgaver. Politikerne pointerer 

dog, at provenuet forbliver i folkeskolen, og det nu er op til skolelederne at finde anvendel-

sesmuligheder – det kunne nemt blive det ”store hul”. 

Inklusionspuljen til almenskolerne reduceres med 5 mio. I budgetfasen har det været lagt 

frem som værende en central pulje, som lederne kunne søge ind til. Det er aldrig sket, så 

derfor må der jo ikke være behov for midlerne….jo, der er så! For de 5 mio. er IKKE en pul-

je, lederne kan søge ind til. Det er en del af inklusionsmidlerne til almenskolerne, som er 

blevet tilbageholdt i fagcenteret, hvis der skulle komme elever med store udfordringer. Dette 

er aldrig sket, og derfor er midlerne blevet forholdsmæssigt fordelt til almenskolerne hvert år 

i nov./dec. Med besparelsen på de 5 mio. forsvinder endnu flere stillinger og dermed mindre 

voksenkontakt til netop de elever, som har allermest brug for at blive understøttet, så de kan 

indgå i undervisningssituationen. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 
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MØDE FOR 

BØRNEHAVE 
KLASSE 

LEDERNE: 

26.nov. 
17.30 – 19. 30 

 
 

 
 

 

 
PÆDAGOGISK 

KONFERENCE 
”INKLUSION 

I PRAKSIS” 

27. nov. 
I Holbæk 

http://www.kre

ds53.org/medi

a/12758936/pa

edagogisk-

konference-

27nov2019-

1.pdf 
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DLF’s landsdækkende medlemsundersøgelse 
 

DIN besvarelse er meget vigtig! 

DU har fået medlemsundersøgelsen på den mail, som du har opgivet til DLF’s medlemssy-

stem – tjek evt. på DLF’s hjemmeside/min side.  

Har du ikke modtaget, kan du skrive til dlf-surwey@dlf.org 

Hvis du har fået slettet mailen, så genudsendes den hver uge til dem, der ikke har svaret. 

Hvorfor er besvarelsen vigtig? 

 

Fordi den skal give vore forhandlere gode input og argumenter til et bedre lærerliv, når de 

skal forhandle vores arbejdstid i marts 2020 – det, der kaldes periodeforhandlingerne. 

 

Derfor skal du besvare: 

- Det giver det bedste billede af lærernes virkelighed i folkeskolen 

- En høj svarprocent vægter tungere i forhandlingerne 

SVARFRIST 18. november – kom nu!!!! 

Karen Sørensen, kredsformand 

 

 

Professionel Kapital 
I har forhåbentlig modtaget brev fra styregruppen om projektet og processen. Det bliver rig-

tig godt med en kortlægning, som bl.a. omhandler lærernes professionelle dømmekraft og 

mulighed for at give kvalificeret undervisning. Spørgeskema udsendes 18. november. Din 

TR og skoleleder drøfter, hvordan der i arbejdstiden skabes mulighed for tid til besvarelse, 

fx på et personalemøde. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 

 

 

AULA 
Lad mig starte med at sige, at det er selvfølgelig og simpelthen ikke i orden, at kommunen 

som arbejdsgiver slet ikke har styr på kravene til, hvordan medarbejderne kan logge på AU-

LA. 

I skrivende stund kan man kun logge på følsomme/låste filer i AULA med privat NemId. 

Ingen medarbejder kan pålægges at anvende privat NemId, privat telefon eller privat 

Ipad/computer. 

Kredsen har derfor været i kontakt med direktør m.fl. for at påpege, at man må finde en løs-

ning – en løsning, som der selvfølgelig burde være taget højde for inden uge 43. 

Vi har fodret kommunen med Kombits vedledning til forskellige login-metoder for medar-

bejderne. 

Så der burde komme en løsning lige rundt om hjørnet….vi holder din tillidsrepræsentant 

løbende orienteret. 

Karen Sørensen 

Kredsformand 

 

 

 

Løntjek 
Du har altid mulighed for et løntjek – men den særlige kampagne, som organisationerne kø-

rer, er i uge 46-47. Kalundborg Lærerkreds har åbent tirsdag d. 19. november kl. 15-18. 

Medbring både lønseddel og opgaveoversigt. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Hoved 

foreningen 
DLF: 

www.dlf.org 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Åbningstider 

Kredskontoret: 
Mandag 10-15 

Tirsdag 10-15 

Onsdag 10-17 
Torsdag10-15 

Fredag 9-13 
 

 
 

 
 

 

Kalundborg 
Lærerkreds 

Nytorv 8,1 
Kalundborg 

Tlf:  
5951 5112 

Mail: 

053@dlf.org 
Hjemmeside: 

www.kreds53.
org 
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