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Lærer/elev ratio  

Slagelse Kommune har den 

7. højeste lærer/elev-ratio i 
Danmark.  

I opgørelsen, som under-
visningsministeriet har la-

vet, fremgår det, at Slagelse 
har det 7. højeste antal ele-
ver pr. lærer. Det overgås 
kun af Bornholm, Guld-

borgsund, Holstebro, Gen-
tofte, Sorø og Århus. Der er 
således ikke umiddelbart 

nogen direkte sammenhæng 
mellem lærer/elev-ratioen, 
og hvor velhavende en 

kommune er, men det er 
nok en faktor i visse kom-
muner. 

Omlægning af midler til enkeltintegration  

I foråret 2018 blev det besluttet, at midlerne til enkeltintegrerede elever skulle 
fordeles anderledes bl.a. og måske især, for at medvirke til at bringe økonomi-
en i Slagelse Kommune i balance, da der forventes at bruges 5 mio. mindre på 
området.  

Midlerne blev før tildelt den enkelte elev via visitation. Eleven var derefter 
sikret et fast antal ugentlige støttetimer. I den nye procedure har hver af kom-
munens almenskoler fået tildelt en pulje, der skal dække behovet på baggrund 
af elevtal og socioøkonomiske forhold på 50/50. Er denne tildeling rimelig? 
Det kommer nok an på, hvem du spørger! Nogle skoler har fået en meget min-
dre økonomisk ramme til at løse opgaven med de sårbare elever, mens andre 
skoler har fået tilført penge. Så må man håbe, at de elever, som tidligere var 
visiteret, ikke længere har et behov.  

Det er nu skolelederen, der i samarbejde med fagpersoner tilrettelægger speci-
alpædagogiske indsatser for at understøtte elever med særlige behov. Støtten er 
ikke længere givet til et cpr-nummer og kan bortfalde, hvis et andet behov for 
støtte viser sig. Det kan give fleksibilitet, men også utryghed. Det er bekym-
rende, at elever med særlige behov så at sige skal deles om de midler, der er til 
rådighed. Tiden vil vise, hvad ændringer har af konsekvenser for de sårbare 
elever, klassens trivsel og ikke mindst lærernes arbejdsmiljø samt mulighed for 
at lykkes med opgaven?  

Uge 44 

Kongres 2018 

Årets gæstetaler var Per Christensen, formand for 3F. 
Per C. talte om vigtigheden af folkeskolen som institu-
tion. Alle aktører om folkeskolen skal tage sig sammen 
og gøre den bedre. Kernen for ham er den fælles folke-
skole, den smeltedigel vi alle skal være en del af. Fol-
keskolen er det bedste, et samfund som det danske kan 
investere i. Tilliden skal tilbage i folkeskolen. 
 
Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med 
OK-18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver. 
 
Folkeskoleidealet. Vi skal give professionens bud på 
et folkeskoleideal. I den kommende tid kan kredse og 
medlemmer komme med input til indholdet af idealet.  
 
Danmarks lærerforenings videre arbejde i en styr-
ket fagbevægelse. Vi står nu med en Hovedorganisati-

on – Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH med 1,4 
mio. medlemmer i 88 organisationer. Den skal bruges 
til at revitalisere fagbevægelsen. Sammenslutningen er 
først en realitet januar 2021. 
 
Ny start. Danmarks Lærerforening har en ambition 
om, at ALLE medlemmer i overenskomstperioden skal 
opleve forbedring af deres arbejdsforhold. Det førte til 
en lang drøftelse af kvaliteten af de lokale arbejdstids-
aftaler. KL og LC ønsker som en del af samarbejdet at 
styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle kapital, 
sætte fokus på god undervisning og kompetent ledelse 
gennem fælles undersøgelser med henblik på efterføl-
gende at iværksætte initiativer.  
 
Vedtægtsændringer. Der var tre forslag til vedtægts-
ændringer. Lærerstuderendes Landskreds ønskede at 
ændre på tidspunktet for valg af delegerede. Det blev 
vedtaget. Et forslag om forlængelse af kredsenes valg-
periode til fire år blev trukket, og et forslag om at give 
kredsene mulighed for at holde generalforsamlinger 
hvert andet år blev ikke stemt igennem.   

Husk løntjek  

uge 46-47 hos TR. 
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Baggesenskolen har 44 lærere og 561 elever. 
 
Når man træder ind i på lærerværelset på Baggesen-
skolen, er der en hyggelig atmosfære, sætter man sig 
ved bordet, går den faglige snak. Mette Aagaard Chri-
stiansen (d. II), Marianne Pedersen og Pernille Vang 
Frandsen griner og taler om nationale test i matematik 
og dansk, og en ansøgning til NOTA vendes også.  
 
Vi besøger skolens ”Brassband”, som består af de tre 
5. klasser. Det er et samarbejde med musikskolen, der 
stiller med to musikskolelærere og instrumenter. Fra 
Baggesenskolen deltager lærerne Ines Gadegaard, 
Christina Andreasen og Marianne Vinther. De er alle 
meget begejstrede for projektet, som giver eleverne en 
fællesskabsfølelse på tværs af klasserne. - Oplevelsen 
af at være en del af noget stort. Elevernes engagement, 

udvikling og iver for at lære sammen er en stor fornø-
jelse at opleve time for time, udtaler Marianne.    
 
Skolens nye leder Helle Smidt Heim føler sig rigtig 
godt taget imod på skolen. Hun oplever god stemning, 
begejstrede og dedikerede lærere. Et årshjul for IT, 
tests og AKT giver rytme og struktur. Der er godt sam-
arbejde med de andre Korsørskoler. Af udfordringer 
nævner Helle, hendes omstilling til folkeskoleområdet 
efter hendes mange års erfaring fra efterskoleverdenen.  
 
Ann Charlotte Thomasen er skolens engelskvejleder. 
Hun fortæller, at lærerne er faldet til ro efter mange 
lederskift, og at der er stor grad af tilfredshed og tillid 
til den nye ledelse. - Jeg er glad for skolen, der er en 
stor grad af hjælpsomhed, og vi tager godt imod nye! 
 
Tak for gæstfrihed til ledelse, lærere og 5. årgang på 
Baggesenskolen! 
 
Skoleleder: Helle Smidt Heim, TR: Birgitte Bruun Olesen, AMR: 

Thea Rie Becher Helgason, Karin Bennetzen Christensen (1. jan.)   

Foto: 5. årgang udgør med lærerne skolens ”Brassband”.  
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FAKTA Tilstedeværelsestid 

En opgørelse fra Center for Børn og Unge afslører, at der er fire 
skoler med 35 timers tilstedeværelse. Der er 15 skoler med 36 
timers tilstedeværelse. Der er sågar to skoler der angiver, at de 
har 37 timers tilstedeværelsestid. Det følger vi naturligvis op på 
fra kredsens side, der må være tale om en fejl i indberetningen 
fra de to skoler. Forståelsespapiret foreskriver en tilstedeværel-
se på 35 timer – i tilfælde hvor det, begrundet i pædagogiske og 
faglige årsager, ikke kan lade sig gøre, kan planlægges med 
max 36 timers tilstedeværelse. 

Baggesenskolen! 
Vi stiller 

skarpt på 

Foto: Josefine Madsen, Lærer Marianne Vinther på euphonium. 


