
Til Skoleudvalget/Byrådet i Slagelse Kommune 

 

I den kommende tid ser vi tre store udfordringer for Slagelse Kommunes skolevæsen, nemlig de 

mange besparelser på specialområdet, den manglende arbejdstidsaftale her i Slagelse Kommune 

og skoleområdets stramme økonomi.   

Vi er bekymrede for den udvikling, vi oplever inden for specialundervisning, som rammer både alle 

vores elever med særlige behov, og deres klassekammerater på almenområdet, samt lærernes 

arbejdsmiljø. Slagelse Kommune pålægger behandlingsskoler at flytte elever ud til specialklasser - 

selvom eleverne stadigt har behov for mere omfattende behandling, elever fra specialklasser 

flyttes til almene klasser og enkeltintegerede elever mister deres støtte. Det vil få alvorlige 

konsekvenser for alle i folkeskolen, hvis ikke der tilføres midler til at løfte opgaven. 

Kommunalvalget for nyligt var præget af løfter fra flere politikere om en arbejdstidsaftale for 

lærerne med bedre arbejdsvilkår, så der bliver tid og ro til at undervise, danne og socialisere alle 

vores elever. 

Slagelse Kommune har alvorlige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer. Der er 14 % ikke-

læreruddannede fastansatte i lærerstillinger, et tal der er stigende. Lærerne vælger Slagelse 

Kommune fra og de omkringliggende kommuner til. I Ringsted og Odense har man gode aftaler, og 

i Holbæk har den nye borgmester holdt sit valgløfte om en aftale med lærerne. 

Vi har brug for en lokal arbejdstidsaftale, som kan medvirke til at skabe ro på området i flere år 

frem. Mere fleksibilitet og overensstemmelse mellem mål og midler f.eks. via et maksimalt 

undervisningstimetal. Det er noget, som vil gøre Slagelse Kommunes skoler attraktive. 

Lærere og børnehaveklasseledere ønsker muligheden for at uddanne og undervise vores elever, så 

de bliver så dygtige som overhovedet muligt. Derfor er det stærkt foruroligende, at Slagelse 

Kommune ikke bevilger de midler, de burde til skoleområdet. Der mangler mindst 24 mio. kr. Det 

gavner ikke eleverne - tværtimod. 

Vi forventer, at I som lokalpolitikere påtager jer ansvaret for at forbedre skolernes økonomiske 

vilkår, så de ansatte kan lykkes med deres opgaver.  

Som lokalpolitikere har I også et ansvar for, at der bliver indgået en overenskomst, så vi kan undgå 

en konflikt.  

På vegne af medlemmer i Slagelse Lærerkreds forsamlet til generalforsamling 12. marts 2018.  
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