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Kære medlemmer
Det blev i år en interessant start på skoleåret. SF lagde ud med at opsige Folkeskoleforliget, det betyder, at
folkeskolen bliver et vigtigt tema i den kommende valgkamp op til folketingsvalget. Det er også et tydeligt
signal om, at man nu politisk ikke bakker op om reformen og har erkendt, at reformen ikke fungerer.
Chromebooksagen i Helsingør har flere steder skabt travlhed, og pt. er 20 kommuner i datatilsynets søgelys. Aula bliver også opdateret i forhold til fx samtykke. Sidst men ikke mindst har der også været fokus på
folkeskolens rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, en yderst vigtig dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling
Husk ekstraordinær generalforsamling d. 18/8 kl. 17.00 på Nordstjerneskolen, hvor vi skal have valgt en
ny kasserer. Vi har heldigvis allerede hørt fra interesserede kandidater, det er dog muligt jf. vedtægterne at
stille op på selve den ekstraordinære generalforsamling, men vi vil opfordre til, at man kontakter kredsen,
hvis man overvejer at stille op, så vi har mulighed for at forventningsafstemme i forhold til opgaven som
kasserer.
Mads, som er TR på Lillebjerg skole, har meldt sit kandidatur, og nedenfor kan I læse lidt om, hvem Mads
er:
Mit navn er Mads Holmgaard. Jeg er 26 år og arbejder på Lillebjerg skole i Halsnæs. Lillebjerg Skole er en specialskole med en behandlingsafdeling. Til dagligt arbejder jeg i vores
behandlingsafdeling og underviser de yngste elever. Udover undervisning varetager jeg
også TR-funktionen på Lillebjerg, og gennem denne funktion har jeg et dybere kendskab
til det politiske arbejde, som kredsen står for.

Jeg stiller op til denne post, da jeg finder det politiske arbejde interessant og lysten til at præge vores profession i den bedste retning og være medvirkende til at udvikle vores kreds vægtes højt hos mig.
En plads i kredsens bestyrelse vil ikke være nyt arbejde for mig. I min fritid sidder jeg i bestyrelsen i Hillerød
håndboldklub, og gennem min position i Hillerød håndbold har jeg førhen arbejdet med budgettet på bestyrelsesniveau.
Jeg håber, I vil give mig lov til at bruge mit engagement i vores kreds til at udvikle vores fælles fremtid.

Medlemskursus fredag d. 13/1 og lørdag d. 14/1 2023
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen og reservere weekenden. Planlægningen af medlemskurset
fredag d. 13/1 og lørdag d. 14/1 2023 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør er så småt i gang. Har du forslag
til emner eller oplægsholdere til kurset, så kontakt din tillidsrepræsentant eller kredsen med dine forslag.
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