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Status kommunalt budget 

Hvordan går det med 

budgetforhandlingerne?  

Det korte svar er: Vi aner det ikke! Der er 

total radiotavshed. Det lidt længere svar er: 

Der har været afholdt budgetseminar i slut-

ningen af august, hvor alle byrådets medlem-

mer forhandlede om indgåelse af et budget-

forlig. Her er noget givetvis faldet på plads, 

for efterfølgende har gruppeformændene for-

handlet videre. Ingen ved hvornår, der kom-

mer et budgetforlig, og om det bliver bredt 

eller smalt forlig. Der er dog en deadline. 17. 

september skal budgettet førstebehandles, så 

det er det seneste tidspunkt, et budgetforlig 

skal foreligge, men mon ikke det kommer 

nogle dage før? Vi må være tålmodige. 

Lærere veksles til pædagoger 

I hele DK er knap 7000 lærer-

jobs vekslet til pædagogjob! 

Slagelse står for de 157 lærerårsværk - 24,8% på 10 år!  

Når der er en stigende tilslutning til privatskolen og folk 

undres over det, bør man måske se på, hvad der er kerne-

ydelsen i folkeskolen, nemlig undervisning, og derefter 

spørge sig selv, hvem der bedst varetager undervisningsop-

gaven, læreren eller pædagogen?  

Skræmmende tal man kan aflæse, når man trykker på Dan-

markskortet under Slagelse Kommune: 

På de seneste ti år er antallet af lærerårsværk faldet med 

24,8 %. Det svarer til 157 årsværk. Antallet af pædagogårs-

værk er i samme periode steget med 57.  

Lærerårsværkene er faldet fra 632 i skoleåret 2007/2008 til 

475 i skoleåret 2016/2017.  

 

Opgaveoversigt 

Taler du med din 

leder, om opga-

veoversigten?  

Folkeskolen skriver, at 

hver tredje lærer ikke har 

en dialog med lederen 

om opgaveoversigten. 

Ofte siger lederen vel-

menende: ”Kig forbi mit 

kontor, hvis der er be-

hov.” Måske skal man 

overveje, om det er den 

bedste model?  
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På generalforsamlingen modtog vi i postkassen ønske 

om historier fra skolerne, derfor har vi besluttet en 

række skolebesøg og skriver derom i MedlemsNyt. 

Her den første skole - Hashøjskolen i Slots-Bjergby.  

Skolen har 10 lærere og ca. 130 elever, og den må der-

for betegnes som én af kommunens mindre skoler.  

Hvilke succeser og udfordringer har man på skolen ?

Som succeser nævnes ”de åbne arme” og ”nærheden 

for børnene”. Her løber man gerne den ekstra kilome-

ter for børnenes trivsel, og alle kender alle.              

Udfordringerne er en løbende trussel om lukning af de 

mindre skoler, samt skolens økonomiske råderum. 

Hashøjskolen står overfor et større byggeri. Der er 

samdrift mellem daginstitution og skole, og derfor har 

man valgt en løsning med plads til både daginstitution 

og flere faglokaler. Der er ikke blevet plads og råd til 

det hele, men de er nået så langt som at få arkitekter til 

at tegne det omfattende projekt. Det bliver spændende 

at følge. 

Hashøjskolen får i de kommende år stigende elevtal. I 

dag har skolen (ifølge deres hjemmeside) 26 elever i 0. 

klasse. Til gengæld er der i 5. klasse blot 7 elever, så 

allerede om to skoleår vil elevtallet stige betragteligt. 

Tak for et hyggeligt besøg med en god rundvisning og 

besøg i undervisningen -  især til 6. klasse, der tog rig-

tig godt imod. 

Skoleleder:                      

Poul Erik Gudiksen                              

TR: Susanne Fog Poulsen 

AMR: Pernille W. Brandt  

TR-suppleant:                 

Sarah Lyvill Himmelboe  
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FAKTA   Dialog om opgaveoversigterne 

I forståelsespapiret blev det aftalt, at ”gode eksempler på opgaveoversig-

ter samt praksis for udarbejdelse af opgaveoversigter formidles og drøf-

tes med samtlige skoler af en gruppe bestående af formanden for Lærer-

kredsen, formanden for Skolelederforeningen og Skolechefen i efteråret i 

forbindelse med udarbejdelse af arbejdstidsaftale/revideret forståelsespa-

pir. Målet er, at der etableres et kvalificeret grundlag for udarbejdelse af 

opgaveoversigter, samt videndeling om den gode dialog med den enkelte 

medarbejder.” Møderækken er indledt. Praktisk mødes ovenstående med 

fire skolers ledere og TR’er og erfaringsudveksler. Første møde viste, at 

arbejdet med opgaveoversigterne foregår meget forskelligt.  

Hashøjskolen 

Vi stiller 

skarpt på 


