
Generalforsamlingen i Slagelse Lærerkreds udtaler d. 24. marts 2021: 

Det er forsamlingens bekymring, at man i Slagelse kun prioriterer ca. 12 minutters individuel 

forberedelse og efterbehandling af 45 minutters undervisning på langt de fleste af kommunens 

folkeskoler. 

Det var med stor ærgrelse, at forsamlingen og Slagelse Lærerkreds styrelse måtte konstatere, at 

vores kommunale arbejdsgiver afbrød forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale tilbage i 

februar. Vi havde naturligvis fra begyndelsen håbet på en konstruktiv aftale til gavn for alle skolens 

interessenter og et samlet skolevæsen i by og på land.  

Forhåbningen var, at en lokalaftale med garantier for tid, rammer og vilkår kunne have fungeret 

som et solidt fundament for et stadig godt samarbejde ude på den enkelte arbejdsplads til fordel 

for de ansatte i almindelighed og for vores børn og unge i særdeleshed. 

I stedet for en lokal aftale gælder nu den nationale arbejdstidsaftale kaldet A20. Medarbejdere og 

ledere er her forpligtiget til et samarbejdsspor med udgangspunkt i lokale og differentierede 

forhold såsom antallet af elever, ansatte, demografi, fysiske rammer og økonomi på den enkelte 

skole.  

Det er imidlertid tankevækkende når medarbejderne, til trods for A20’s forpligtigelser om lokale 

afsæt, får ensartede udmeldinger fra stort set samtlige skoleledere. Tilsyneladende er 

vurderingen, at eleverne på kommunens folkeskoler kun fortjener en undervisning med et 

uholdbart og urimeligt forhold mellem undervisning og individuel forberedelse på årsbasis*. Dette 

understøtter på ingen måde målsætningen om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, et 

godt arbejdsmiljø og en fortsat høj professionalitet blandt en af de største medarbejdergrupper. 

Spørgsmålet er nu om en lokal forhandlet aftale kunne have garanteret en forventningsafstemt og 

fornuftig mængde af forberedelsestid? Vi er ikke i tvivl.  

Slagelse Kommune har i forbindelse med deres organisationsudviklingsprojekt lanceret 

”#Kommunepånymåde”. Forsamlingen håber, at denne nye måde både før og efter et 

kommunalvalg vil være præget af et respektfuldt samarbejde med fornuftige rammer, så de 

ansatte også fremadrettet kan lykkes med deres arbejdsopgaver. Kommunens folkeskoler skal ikke 

nedprioriteres, men naturligvis nu og i fremtiden være forældrenes og elevernes første valg.     

 

*Lærer med 200 timers individuel forberedelse og 750 undervisningstimer (200/750) * 45 = 12 

minutter pr. lektion 

 

Sendt til: 

Fagbladet Folkeskolen, Sjællandske medier, Ugeavisen Slagelse, TV2Øst, Borgmester, Børn- og 

ungeudvalg, Skolechef, Skolelederforeningen 


