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reelt giver dem klarhed over, hvilke opgaver de forventes at løse med

Nyt fra formand

Rekruttering og fastholdelse

et estimat over, hvor meget tid, der forventes at skulle
bruges på opgaverne. Så vil kommunen stå i en god
konkurrencesituation med de omkringliggende komDer er et klart billede af, at Slagelse Kommune fortsat
har svært ved at tiltrække og fastholde uddannede læ- muner.
rere på skolerne.
Det er et stort problem. Nu skal dette ikke lyde som en
hetz mod vore mange ikke-læreruddannede, som gør
et rigtigt godt stykke arbejde. Men der er jo en årsag
til, at der er et uddannelseskrav for at undervise i folkeskolen.
Grundlæggende handler det om at have nogle ordentlige vilkår for lærerarbejdet, så læreruddannede ikke
søger væk fra folkeskolen. Slagelse Kommune må
komme til den erkendelse, at de er i konkurrence med
de omkringliggende kommuner om at tiltrække og
fastholde uddannede lærere. Den er de ikke kommet
frem til – endnu. Vi mener, at hvis vi kunne få forbedret vores Forståelsespapir - gerne til en decideret Arbejdstidsaftale, der fastsætter et maksimalt undervisningstimetal, der giver lærerne mere selvbestemmelse
over deres arbejdstid, der giver lærerne mere fleksibilitet, samt giver lærerne nogle opgaveoversigter, der

Lidt tal:

Vi følger måned for måned antallet af lærere, der
har fået job på skolerne i kommunen. Helt som forventet var der i forbindelse med skoleårets start i
2017 en del lærere, som havde fået job i andre
kommuner, i job udenfor folkeskolen eller var gået
på pension.
Pr. 1. august blev der således ansat 43 nye lærere
på fuld tid på skolerne. Heraf var de 12 ikke-læreruddannede, hvilket svarer til 27 %. Hertil kommer,
at der er ansat 10 ikke-læreruddannede på mindre
end halv tid. Efter første august forsatte ansættelserne, så frem til 9. januar er der yderligere blevet
ansat 20 lærere i fuldtidsstillinger, heraf er de 5
ikke-læreruddannede. Hertil kommer naturligvis de
mange ikke-læreruddannede, der bruges som tilkaldevikarer o.lign.

Ta’ din kollega under armen!
Succesen fra tidligere år gentages, når Slagelse Lærerkreds fredag d. 9.
marts kl. 19.30 slår døren i Slagelse Musikhus op for underholdning og musik.
Du får moderne sprogundervisning af Jacob Taarnhøj og et powershow af
dimensioner, skabt i respekt for og kærlighed til en af verdens største rocklegender - Bruce Springsteen af E-Street Jam.
Hele arrangementet er gratis for medlemmer!
Den første øl/vand giver Slagelse Lærerkreds.
Såfremt du ønsker at tage kæresten, konen eller manden med, kan der købes en billet for 100,- kr. (inkl. en øl/vand). Beløbet indsættes på 6150-0001003190, i tekstfeltet bedes I skrive ”Jam” samt navn.

Der skal stadig tilmeldes via Slagelse Lærerkreds, indbetaling er ikke nok!
Slagelse Lærerkreds - Kreds 54
Matildevej 9, 4200 Slagelse
Tlf. 58 52 82 88 Mail: 054@dlf.org
www.slagelselærerkreds.dk
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Medlemsmøde Anders Bondo

Opbakning forpligter!
Mandag d. 15. januar var der af det forpligtende kredssamarbejde indkaldt til fælles medlemsmøde med Anders Bondo i Næstved.

Lise-Lotte formand i
Næstved Lærerkreds bød
velkommen og præsenterede Anders Bondo Christensen (ABC)
ABC præciserede, at det
han kunne fortælle var et
øjebliksbillede af situationen, og at det givetvis
ville være en anden fortælling om en uge.

Stemningen var god, og man stimlede godt sammen på
de fremsatte stolerækker i kantinen på Suså Skolen afdeling Holsted. 250 medlemmer fra lærerkredsene der
dækker Ringsted-Sorø, Næstved, Faxe-Vordingborg og
Lolland-Falster, var mødt frem.
Journalisterne blev sendt udenfor døren, da ABC ønskede et fortroligt rum mellem ham og medlemmerne.
Det kan skrives, at ABC udtrykte taknemmelighed for,
at der pt. er stor opbakning fra den øvrige fagbevægelser, samt at den opbakning også forpligter os! Målet er
som hele tiden, at vi kommer i reelle forhandlinger.
DLF´s krav er: ”Aftalte rammer for arbejdstiden, der
skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes
mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og
skabe kvalitet i undervisningen. Arbejdstidsregler for
lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmarked.”

Generalforsamling

Mandag d. 12. marts kl. 17 på Marievangsskolen
Da vi er tæt på forhandlingerne for OK18, vil der helt sikkert være en del, vi skal tage stilling til. Vi vil
derfor inddrage jer ved en debat om de vigtige emner, vi skal arbejde med i det kommende år.
Så kom og vær med til både at deltage i debatten og stemme om kontingentstigningen, som vi skrev om i
sidste MedlemsNyt, samt vælge formand og medlemmerne til den kommende kredsstyrelse. Du kan også
selv stille op til valget. Hvis du går i de tanker, kan du sende et billede og oplæg på ca.1500 anslag til kredsen, hvor du kan præsentere dit kandidatur, inden deadline d. 21/02-18 for næste Valg -MedlemsNyt.
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