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Flere pædagoger?  

” 31. Det er parternes opfattelse, at der ved 

omlægning af fordelingen af tid på forskel-

lige faggrupper på børne- og ungeområdet 

kan opnås besparelser, og dette undersøges 

snarest muligt, fx mht. anvendelse af flere 

pædagoger i den understøttende undervis-

ning i indskolingen og på mellemtrinnet... ” 

Vi vender os stærkt imod, at der skal være 

flere pædagoger i den understøttende under-

visning, som en måde at finde en besparelse 

på. Skolerne skal have frihed til at bruge pæ-

dagoger eller lærere, hvor det er relevant og 

givende i den understøttende undervisning. 

Vi er af den opfattelse, at kvaliteten af under-

visningen skal højnes, og det fordrer flere 

veduddannede lærere. I forvejen er der i Sla-

gelse Kommune siden 2008 forsvundet 157 

lærerårsværk, i samme periode er der blevet 

ansat 57 årsværk pædagoger på skolerne. 

Høring budget 2018 

Ingen penge sat af til en aftale! 

”Ny start” bølger over landets kommuner. I Holbæk, Ny-

borg, Ringsted og snart i Næstved landes lokale aftaler 

med lærerne, som forbedrer arbejdstiden. Inden sommerfe-

rien blev der skrevet ind i forståelsespapiret, at forhandling 

om aftale i Slagelse skulle ske i efteråret. Derfor er det 

skuffende, at byrådet ikke vil afsætte penge til formålet! 

”33. Det igangsatte arbejde med et nyt forståelsespapir 

eller en egentlig aftale mellem kommunen og lærerne 

følges tæt. Ønskerne til en sådan aftale fra politisk side 

er både respekt for lokale løsninger og metodefrihed, 

samt en effektiv udnyttelse af lærerressourcerne indenfor 

de eksisterende rammer og en mulighed for mere fleksi-

bel tilrettelæggelse af arbejdstiden for den enkelte lærer 

med udgangspunkt i den enkeltes lærers ønsker” 

Læs det fulde budgetforslag: https://www.slagelse.dk/

kommunen/oekonomi-og-statistik/budget/budget-2019  

Ferieinfo uge 42 

Hvis du ikke har været ansat i 
hele 2017 i Slagelse Kommu-
ne, vil du i forbindelse med 
ferieafviklingen i uge 42 kun-
ne komme ud for løntræk.  

Hvis du har været ansat et 
andet sted i 2017, skulle du på 
nuværende tidspunkt have 
modtaget et feriekort. 

Hvis du i 2017 har modtaget 
dagpenge eller lignende, kan 
du muligvis få feriedagpenge.  
Du er muligvis blevet kontak-
tet af Lærernes A-kasse.  

Hvis du hverken har ferie-
eller feriedagpenge, har du 
mulighed for at få dagpenge. 
Dette kræver, at du er medlem 
af Lærernes A-kasse (el. an-
den A-kasse) og er dagpenge-
berettiget, samt at du melder 
dig ledig på jobcenteret fra 
første dag, du ikke længere får 
løn/feriepenge/feriedagpenge. 

Matrikel ledelse?  

”29. En sammenhængende børne- og ungeindsats er det højst prioriterede 

indsatsområde... Parterne er inspireret af London-Challenge og er bl.a. ind-

stillet på, at undersøge om der kan tilvejebringes ekstra ressourcer til un-

dervisningsindsatsen ved at se på tættere samarbejde mellem udvalgte 

skoler og udnytte ledelsesressourcerne bedre mv. fx ved et tættere samar-

bejde mellem flere små skoler og en større skole. Samtidig er parterne åb-

ne for forsøgsprojekter, hvor fx flere kommunale enheder i et område ar-

bejder sammen på tværs om at skabe en sammenhængende børn- og un-

geindsats. ” Hvis ovenstående betyder ”matrikelskoler.” Så har dette ikke 

givet det forventede provenu i andre kommuner, men tværtimod så mange 

ulemper, at flere kommuner har droppet matrikelskoler igen. Læs  hele hø-

ringssvaret her: http://www.xn--slagelselrerkreds-zrb.dk/politik/hoeringssvar 



MedlemsNyt 
Fra Slagelse Lærerkreds - kreds 54 

Slagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

Tlf. 58 52 82 88  Mail: 054@dlf.org   
www.slagelselærerkreds.dk  

  Side 2 af 2  

I denne måneds skolebesøg er vi kørt sydpå, smukt 

med udsigt til lystbådehavnen ligger Skælskør Skole.  

Skælskør Skole har 34 lærere og ca. 410 elever, og den 

må derfor betegnes som én af kommunens mellemsto-

re skoler. På skolen spurgte vi ind til skolens succeser 

og udfordringer. 

Som succeser nævnes ”kunsttalentklasserne”, hvilket i 

år er fungerende på 7. - 9. klassetrin. I kunsttalentklas-

sen har man fire linjefagstimer om ugen i enten kunst 

eller musik, her varetages undervisningen af musik-

skolen eller en kunstner. De elever, som er særlig ta-

lentfulde indenfor disse fag, vil har mulighed for at 

dyrke dette mere, og samtidig få den gode 

”grundpakke” af fag, som de andre årgange. Erfarin-

gerne fra kunsttalentklassen regner Skælskør Skole 

med at kunne bruge i arbejdet med de kommende krav 

om praktiske valgfag. 

Forsøget på skolen med forkortet skoledag fungerer 

rigtig godt. I 4. - 9. klasse har eleverne ikke undervis-

ning senere end kl. 14, på nær en dag, hvor der kan 

være idræt til kl. 16, til gengæld har eleverne to timer 

om ugen med dansk- og matematiklæreren i klassen på 

samme tid, hvor der enten kan laves målsætningssam-

taler, faglig holddeling eller andet. Ligeledes oplever 

lærere og elever, at når der undervises i klokketimer 

frem for 45 minutters lektioner, så giver det færre po-

sitioner i skemaet i forhold til forberedelsen hos lærer-

ne og en skoledag med færre skift for eleverne.  

Skolen har også forsøgt sig med ”seniorer i skolen”, 

hvilket har været en stor succes. En senior bliver til-

knyttet en interesseret lærer, og de to aftaler, hvornår 

den enkelte senior er med i lærerens undervisningen. 

Den største udfordring på skolen er skolens økonomi-

ske råderum, det høje undervisningstimetal samt ud-

møntningen af enkeltintegration. 

Tak for et hyggeligt besøg på Skælskør Skole. 

Skoleleder: Gitte Kjærsgaard,  

TR: Stine Leschly Schultz,  

AMR/TR-suppleant: Mai-Britt Andreasen 

Kunsttalent: På fotoet ses elever fra kunstklassen i musik. 
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FAKTA Lønstigning! 

01.10.18 stiger lønnen 1, 3%?  

Det er anden lønstigning af forhandlingsresultatet fra OK 

2018. Hvor der samlet i overenskomstperioder er lagt op til 

syv stigninger, næste lønstigning udmøntes d. 1. april 2019. 

Det er ikke kæmpe beløb vi taler om, men tjek lønsedlen alli-

gevel, det er alle løndelene der stiger procentvis. 

Skælskør Skole! 
Vi stiller 

skarpt på 


