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Skolen er et produkt af forti-

den, men skal danne elever-

ne til fremtiden   

TILLYKKE. I år ved denne tid er det 50 år siden Slagelse 

Lærerkreds - kreds 54 blev dannet ved en ekstra ordi-

nær generalforsamling d. 12. oktober 1970.  

Der er løbet meget vand i åen siden 1970. Det har væ-

ret 50 år med et utal af overenskomster, arbejdstids-

regler og nye og reviderede Folkeskolelove.   

Det begyndte med et børnesyn op gennem 70’erne, 

hvor medinddragelse, demokrati og ligestilling var i 

centrum. Fagene husgerning og håndarbejde skulle 

ikke kun være for pigerne og seksualundervisning blev 

obligatorisk. Der skulle være dialog mellem eleverne 

og lærerne, hvis autoritet nu blev sat til diskussion. Op 

gennem 1980’erne blev børnenes fritid 

”institutionaliseret” i takt med, at flere og flere kvinder 

kom ud på arbejdsmarkedet. Fritidshjem og SFO’er 

blev en helt naturlig del af mange børns liv. I 1990’erne 

kom den enkelte elev i langt højere grad i centrum. 

Begreber som differentiering, kompetencer, selvreali-

sering og evaluering blev det nye sort. 

”Computerrevolutionen”  tog rigtig fart. EDB undervis-

ning kom på skoleskemaet og rundt om på skolerne 

blev der indrettet nye computerlokaler. 00’erne var 

tiåret, hvor der ikke bare skulle snakkes, men også må-

les og præsteres. Vi klarede os ikke godt nok i en tid 

med øget globalisering og konkurrence. Der blev taget 

et opgør med rundkredspædagogikken. De seneste ti 

år har budt på bl.a. en reform af Folkeskolen med læn-

gere skoledage, mere bevægelse, innovation og en-

gelsk i 1. klasse. Om hvorvidt dette er lykkes med suc-

ces og hvad fremtiden vil bringe, kan vi kun gisne om. 

En ting er i hvert fald sikkert. Skolen er et produkt af 

fortiden, men skal danne eleverne til fremtiden.   

 

 

Glædelig jul og godt nytår 
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Husk 

At der er generalforsamling onsdag d. 24. marts 2021. 
Kredsstyrelsen undersøger i øjeblikket om vi kan lave 
den virtuelt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

50 års jubilæet vil din Kredsstyrelse og TR 
gerne markere onsdag formiddag d. 16. de-
cember sammen med dig. Det bliver i form 
af en omgang formiddagsmad og hygge ude 
på din arbejdsplads i coronaforsvarlig stand. 

 

A20: Forhandlingerne er i gang 

Forhandlingerne om arbejdstidsaftalen foregår på tre 
niveauer nemlig nationalt, kommunalt og lokalt ude på 
den enkelte skole.  

Nationalt er aftalen forhandlet færdig og vedtaget, mens 
aftalen skal forhandles færdig på de øvrige niveauer. Her 
i kommunen har vores formand Jacob Seersholm og 
næstformand Stine Leschly Schultz sat sig til forhand-
lingsbordet. Forvaltningen repræsenteres af skolechef 
Dorthe Christiansen og konsulent Anders Borgstrup. 
Skolelederne, der repræsenteres af Søren Ranthe og 
Henrik Hallig, sidder også med ved bordet. Parterne har 
haft en række indledende møder og skal forhandle vide-
re i løbet af december. Din skoleleder og TR skal efter-
følgende, med udgangspunkt i forholdene på din ar-
bejdsplads, i gang med de lokale drøftelser.  

Kredsen og din TR vender naturligvis tilbage med sidste 
nyt om A20 og forårets overenskomstforhandlinger, når 
vi ved lidt mere.  

FAKTABOKS: Dannelsen af Kreds 54 

 Det sker efter en vedtægtsændringer på en eks-

traordinær generalforsamling 12/10-1970. Se 

billedet nedenfor. Slagelseegnens Lærerkreds —

kreds 54, som det hed dengang, var formelt en 

realitet. 

 

 

 

 

 Kreds  54 opstår som en sammenlægning af 

Kreds 17 og 18. 

 Kreds 54 repræsenterede medlemmerne i de 

nye ”storkommunerne” - Slagelse, Korsør, Skæl-

skør,  Hashøj og Fuglebjerg, der var dannet efter 

kommunalreformen 1970. 

 Formanden hed dengang Steen Bach Nielsen 

 I december 1970 fastsættes kontingentet til 50 

kr/år... 
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Med mundbind, sprit og afstand… 

Det var med mundbind, sprit og afstand, at tillidsrepræ-
sentanterne mødtes til TRdag onsdag d. 28. oktober.  

Det helt store tema var A20. Formand for DLF’s ove-
enskomstudvalg Morten Refskov udfoldede arbejdstids-
tidsaftalen og redegjorde for sine forventninger til de 
kommunale- og lokale forhandlinger. Det var meget in-
formativt og inspirerende. Det gav rigtige mange TR’er 
et  godt afsæt til at komme i gang med de videre drøftel-
ser.  

Desuden fortalte Morten om foreningens tilgang og rolle 
på arbejdsmarkedet anno 2020. Fagbevægelsen indta-
ger i dag en mere samarbejdende og dialogbaseret linje i 
forhold til tidligere, hvor det i højere grad var rettighe-
der og regler, der skal være styrende i forholdet mellem 
arbejdstager og arbejdsgiver. 

Fordragsholderne Casper Rongsted og Anders Peter Ni-
elsen fra ”Verdens bedste danske skole” lagde også ve-
jen forbi med et humoristisk og debatskabende indspark 
om fremtidens skole.  

I dagens Danmark har politikere, virksomheder og inte-
resseorganisationer mange bud på, hvad folkeskolen i 
fremtiden skal byde på. Det samme gjorde de to herrer 
fra ”Verden bedste danske skole” for, hvad skal egentlig 
med på skemaet?  

Foredragsholdere  mente at områder som medinddra-
gelse, IT, sociale relationer og bekæmpelse af ensomhed 

skal med i fremtidens skole. Casper og Anders pegede 
på, at danske lærere ifølge en lang række internationale 
undersøgelser og ungdomsforskere i forvejen er mestre 
i ovenstående områder. Derfor skal vi være mere bevid-
ste om, hvad  vi gør godt og hvad vi kan gøre endnu bed-
re? Dette er nemlig et godt fundament til at lave skole 
på fremadrettet.  

Decemberhilsen fra formanden 

Lige om hjørnet venter julen og fejring af nytåret som 
afslutning på et meget specielt år. Alle i hele verden har 
været påvirket af corona-pandemien i en eller anden 
udstrækning. Inden for vores felt har det betydet store 
omvæltninger i måden at undervise på. Først i form af 
fjern- og nødundervisning – siden fysisk med afstand, 
værnemidler og retningslinjer. Det er en opgave, som vi 
i Slagelses samlede skolevæsen har været rigtig gode til 
at løse. Det er ikke ensbetydende med, at alt forløber 
perfekt, og det er nok ret sikkert, at nogle af udfordrin-
gerne fortsætter ind i det nye år. Det er i hvert fald et 
område, vi følger tæt fra kredsens side. 

Og så var det året, hvor vi fik en arbejdstidsaftale – A20. 
Den skal danne grundlag for en ny lokal arbejdstidsaftale 
her hos os. Det arbejde er vi i fuld gang med sammen 
med kommunen og skolelederne. Måske lander vi alle-
rede en aftale inden jul – måske strækker arbejdet sig 
lidt længere ind i januar. Men der er gode takter og en 
god tone. 

Jeg vil på kredsens vegne ønsker dig og dine nærmeste 
den allerbedste jul. Sjældent har vi fortjent den kom-
mende pause så meget, som i år. Nyd den - pas på dig 
selv. 

 

De bedste hilsner 

Jacob  

 

 


