
MedlemsNyt 
Fra Slagelse Lærerkreds - kreds 54 

Sagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

April 2021 

Det er forår. Alting klippes ned. 
Der beskæres i buskadser og budgetter. 

Slut med fordums fede ødselhed. 
Vi begynder at træne til skeletter. 

Jeg blir fem år ældre 
ved hvert indgreb i min pung, 
men når forårssolen skinner, 

blir jeg ung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling: Der er en første gang for alting 

24. marts afholdt Slagelse Lærerkreds generalforsamling. Generalforsamling blev for første gang afholdt digitalt. Hensynet til 

forsamlingsforbud, håndsprit og afstandskrav var dermed ikke gældende i denne omgang. Langt de fleste deltagere brugte i 

stedet ”ulvetimerne” hjemme fra sofaen, ved køkkenbordet eller i hjemmekontoret til at følge med, når den mundtlige beret-

ning blev fremlagt, udtalelsen vedtaget og budgettet gennemgået. Det var tidligere formand Per T. Haugaard, der sikkert og 

kompetent, førte deltagerne gennem aftenens dagsorden. Vi har indsat et par billeder fra generalforsamlingen på de næste 

par sider. 

Overskriften på året mundtlige beretning var ”Der er en første for alting” og havde, som næsten alt andet det sidste års tid, 

fokus på corona samt de udfordringer og muligheder denne pandemi har betydet for vores arbejde. Dernæst omhandlede 

beretningen kredsstyrelsens særlige opmærksomhed på inklusionsområdet, organisationsudviklingen i kommunen, OK 21 og 

det kommende kommunalvalg, hvor Kreds 54 forhåbentlig kan få sat kommunens folkeskoler på dagsordenen. 

Det er næsten blevet for vane, at der ved kredsens generalforsamlinger vedtages en udtalelse i forlængelse af den mundtlige 

beretning. I år var ingen undtagelse. De to hovedbudskaber var i år den manglende lokale arbejdstidsaftale og graden af indivi-

duel forberedelse. Du kan læse hele udtalelsen i denne udgave af Medlemsnyt. Udtalelsen er sendt til en række af vores lokale 

medier, udvalgte politikere, forvaltning og Skolelederforeningen.  

Slagelse Lærerkreds har en fornuftig økonomi, et regnskab der stemmer og et budget i balance. To ting har i særlig grad påvir-

ket kredsens økonomi. I forbindelse med udskiftningen af formand har der været et overlap af lønudgifterne, mens der om-

vendt har der været en stor besparelse på kørsels- og kursus/mødeudgifter grundet corona. Budgettet er lagt på Kredsens 

hjemmeside, hvis man ønsker at gå dybere ned i tallene.  

Kredsens kritiske revisorer er frem til 20 23 Per Rohde Hansen fra Hvilebjergskolen og Kai Kristian Andersen fra Vemmelev 

Deres suppleanter er Lene Hansen fra Søndermarksskolen og Thomas Schneevoigt Nørbæk fra X-class.    

Kredsstyrelsen takker for den ros der blev givet samt jeres interesse og fremmøde generelt.  
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Udtalelse: Generalforsamlingen i Sla-

gelse Lærerkreds udtaler d. 24. marts 

2021: 

Det er forsamlingens bekymring, at man i Slagelse 

kun prioriterer ca. 12 minutters individuel forbere-

delse og efterbehandling af 45 minutters undervis-

ning på langt de fleste af kommunens folkeskoler. 

Det var med stor ærgrelse, at forsamlingen og Sla-

gelse 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 kon-

struktiv 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 an-

satte 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 lede-

re er her forpligtiget til et samarbejdsspor med ud-

gangspunkt i lokale og differentierede forhold så-

som antallet af elever, ansatte, demografi, fysiske 

rammer og økonomi på den enkelte skole.  

Det er imidlertid tankevækkende når medarbejder-

ne, til trods for A20’s forpligtigelser om lokale af-

sæt, får ensartede udmeldinger fra stort set samtli-

ge skoleledere. Tilsyneladende er vurderingen, at 

eleverne på kommunens folkeskoler kun fortjener 

en undervisning med et uholdbart og urimeligt for-

hold 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 medar-

bejdergrupper. Spørgsmålet er nu om en lokal for-

handlet aftale kunne have garanteret en forvent-

ningsafstemt og fornuftig mængde af forberedel-

sestid? Vi er ikke i tvivl.  

Slagelse Kommune har i forbindelse med deres or-

ganisationsudviklingsprojekt 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 
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Corona: Igen, igen.. 

I tilfælde af coronasmitte, så husk at forhøre dig hos din TR 

eller på Kredskontoret med det samme, hvis det kan sandsyn-

liggøres, at du er blevet smittet på din arbejdsplads. Det kan 

muligvis anmeldes som en arbejdsskade. Det kan få betyd-

ning, hvis du skulle få varige mén. 

OK21: Brug din stemme 

Kredsstyrelsen opfordrer alle til at bruge deres stemme og 

anbefaler et ”ja” til dette års overenskomst. Den vil komme til 

at gælde i tre år.   

Aftalen rummer en lille reallønsfremgang til trods for, at der 

ikke er højkonjunktur i samfundet. Den generelle lønstigning 

er 5,02% og reguleringsordningen fortsætter, hvilket opfylder 

foreningens vigtigste krav. 

Desuden er der en lille forhøjelse af fritvalgstillæget og et 

mindre lønløft til børnehaveklasseledere, professionsbachelo-

rer i ernæring og sundhed, vejledere mv.  

Spørg din TR eller ring til Kredsen, hvis du har spørgsmål. Uraf-

stemningen er fra d. 6/4 til den 19/4. 

 

En hilsen fra formanden 

Også en stor tak fra mig for den flotte tilslutning til gene-

ralforsamlingen. Det bliver forhåbentlig muligt at mødes 

fysisk til næste år. Vi lærer også noget om formen og 

hvordan vi kan gøre tingene på den bedste måde og 

samtidig overholde vores forpligtelser i forhold til ved-

tægterne. 

Lærerkalenderen er landet på kredskontoret. Du kan 

aflevere din bestilling af en gratis kalender til din TR, der 

samler sammen og bestiller hos kredsen.  

Velkommen tilbage fra påskeferie - nu ser vi frem til at 

kunne tage de små skridt frem mod en mere normal 

hverdag, inden det lige pludselig er sommerferie igen.  

Rigtig god arbejdslyst til jer alle.   
De bedste hilsner 

Jacob 

 

FAKTABOKS: 

Realløn betegner, hvad du reelt får ud af dine penge i 
form af købekraft. Hvis reallønnen er steget, har du mu-
lighed for at købe flere varer for din løn end tidligere.  

Reguleringsordningen sikrer en parallel lønudvikling 
mellem det offentlige og det private arbejdsmarked. 

Fritvalgstillægget får du som tillæg til din pensionsgi-
vende løn. Tillægget bliver som udgangspunkt udbetalt 
som et løntillæg. Hvis du vil ændre det til et forhøjet 
pensionsbidrag, skal du inden en 1. oktober meddele dit 
omvalg til din leder. Ændringen vil herefter træde i kraft 
pr. efterfølgende 1. januar.  


