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 Generalforsamling 

Livlig debat og kampvalg! 

90 medlemmer var mødt op til generalforsamling på 

Marievangsskolen d. 12. marts. Den mundtlige beret-

ning gav en god debat, som især gik på en kritik af de 

nyeste besparelser på skoleområdet i Slagelse Kommu-

ne, hvilket ikke vil bidrage til, at lærerne kan præstere 

en god undervisning. Ligeledes vil spareforslagene be-

tyde et mere splittet skolevæsen, hvor kommunen ikke 

centralt tager ansvar for det fælles skolevæsen, men 

ansvarsforskyder upopulære beslutninger og besparel-

ser ud på skolens områder via decentralisering.  

Der blev givet udtryk for, at der er mange kolleger, der 

føler sig pressede i dagligdagen, og de derfor arbejder 

mere end de afsatte 40 timer. Det er samtidig svært at 

gå til sin leder og sige, at man ikke når sine opgaver.  

Formanden understregede vigtigheden af at stå sammen 

i personalegruppen, så problemerne ikke bliver personi-

ficeret. Den enkelte lærer må aldrig står alene. En god 

idé er, at alle skoler får defineret: 

1. Hvad er vores kerneopgave? 2. Hvad understøtter 

kerneopgaven? – Gør mere af det! 3. Hvad laver vi, der 

hæmmer kerneopgaven? – Gør mindre af det! 

Vi skal også hjælpe hinanden med at gå til ledelsen, og 

bruge den ”Involverende Fagforening”, hvor man via 

faglig klub arbejder med ting, der ønskes ændret. 

Der var også kritik af kommunens besparelser og gene-

relt håndtering af børn med specielle behov. Det er en 

klar oplevelse, at eleverne i almenskolen, i specialklas-

serækker og på specialskolerne er korrekt visiteret. Når 

disse elever skal inkluderes i tilbud med færre ressour-

cer, vil det hverken tilgodese de sårbare elevers eller 

almenelevernes behov. 

Det blev også vendt, hvordan man håndterer en eventu-

el konflikt i forhold til ikke-medlemmer. Her gav en del 

udtryk for, at hvis man har valgt at stå udenfor fælles-

skabet, så skal man også både nu og i hverdagen føle, at 

man er udenfor fællesskabet.  

Ligeledes blev der ved generalforsamlingen skrevet en 

udtalelse - se næste side. På bordene lå postkort, hvor 

deltagerne kunne komme med kommentarer til kreds-

styrelsens indsatsområder, den mundtlige beretning og i 

øvrigt om andre forhold i relation til lærerarbejdet. 

Postkortene kunne afleveres i opstillede postkasser, og 

kredsstyrelsen bedyrede, at de ville blive læst grundigt. 

Det var valgår. Til kredsstyrelsen blev valgt: 

Kredsformand: Per Toft Haugaard.  

Kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer: Lisbet 

Rasmussen (Vemmelev skole), Jacob Seersholm 

(Flakkebjerg skole).  

Suppleanter for delegerede og kredsstyrelsesmedlem: Klaus 

Kiaulen (Marievangsskolen), Mai-Britt Andreasen 

(Skælskør Skole), Stine Leschly Schultz (Skælskør Skole). 

Suppleanter til kredsstyrelsen: Kim Leidecker- Ladefoged 

(UU), Martin S. Bengtsen (Broskolen), Stine Tange Jørgen-

sen (Skælskør Skole). 
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Udtalelse fra generalforsamlingen 

Til Skoleudvalget/Byrådet i Slagelse Kommune 

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

sparelser 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. Sla-

gelse 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 enkeltinte-

gerede elever mister deres støtte. Det vil få alvorlige konsekvenser for alle i folkeskolen, hvis ikke der tilfø-

res 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 kon-

flikt.  

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

 

 

Per Toft Haugaard  

 


