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Fælles mål 

Frihed og respekt til lærernes 

professionelle dømmekraft! 

I december måned holdt KL, Danmarks Lærerfor-

ening og Undervisningsministeriet i et samarbejde 

regionale dialogmøder om Fælles mål. Kredsen del-

tog sammen med tre skoleledere, to tillidsrepræsen-

tanter og to repræsentanter fra Center for Børn og 

Unge.  

Repræsentanter fra skoleforvaltninger, skoleledere og 

Danmarks Lærerforening fik en kort og meget præcis 

gennemgang af de fem pejlemærker og intentionerne 

bag: 

• Der er ikke en modsætning mellem kvalitet 
og frihed. 

• God undervisning kan antage forskellige for-
mer 

• De fagprofessionelle skal have frihed til at 
kvalificere og træffe didaktiske valg. 

• Der er brug for rum til fornyet respekt om 
den professionelles dømmekraft. Det kan den 
lokale frihed bidrage til. 

• Der lægges op til en lokal dialog. 

Der blev lagt op til lokal dialog om anvendelse af så-

vel Fælles mål som læringsplatforme. Den bold gri-

ber vi gerne. Lærerne i Slagelse skal også opleve fri-

hed og respekt om deres professionelle dømmekraft. 

På dialogmødet havde vi i ”Slagelsegruppen” en god 

dialog. Vi foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgrup-

pe, der skal gå videre med drøftelserne. Det blev 

samtidig besluttet, at alle skoleledere skulle have ma-

terialet fra dagens møde.  

I skrivende stund afventer vi et udspil fra Center for 

Børn og Unge.  

Generalforsamling 

med musik! 

Ud fra et medlemsønske om en 

kortere generalforsamling og efter-

følgende fest, slår vi de to ting sammen på Marievangs-

skolen fredag d. 22. marts, hvor der efter en kort gene-

ralforsamling og middag underholdes med god musik.                

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!   

Nyt økonomisystem! 

Mange har nok hørt om, at Slagelse Kommune er over-

gået til et nyt økonomisystem. Det hedder OPUS, og er 

under KMD – det tidligere Kommunedata. Det er derfor 

heller ikke længere Silkeborg Data, der kører løn.  

I forbindelse med omlægningen til det nye økonomisy-

stem skal KMD-løn fodres med oplysninger fra samtli-

ge ansatte. Det bliver selvfølgelig ikke håndtastet, men 

alligevel vil det være sandsynligt og forventeligt, at der 

opstår fejl af den ene eller anden slags.  

Det er derfor vigtigt, at du tjekker din førstkommende 

lønseddel fra KMD-løn. Bliver du i tvivl om noget, så 

spørg din TR, som også vil have mulighed for at spørge 

videre i kredsen. I kredsen følger vi overgangen tæt. 

Viser det sig nødvendigt, tager vi et løntjek mere. 

Ny start! 

I OK-18 blev der aftalt et projekt Ny Start, der skulle 

forbedre forholdet mellem DLF og KL på alle niveauer. 

Det har ført til to initiativer fra kredsens side: 

- Vi har nu aftalt månedlige møder mellem kredsfor-

manden og formanden for Skolelederforeningen, lige-

som de to bestyrelser har aftalt to årlige møder.  

- Vi har sammen med Lederforeningen rettet henven-

delse til Slagelse Kommune om et større arrangement 

for alle omkring skolen, der skal sætte fokus på, 

”Hvorfor vi i Slagelse Kommune holder skole”. Det 

skal sætte fokus på kvaliteten i undervisningen.  
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Storebæltskolen er en børnespecialskole fra bh.kl. til 
10.kl., der tilbyder vidtgående specialundervisning ef-
ter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med gene-
relle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklings-
hæmning.  
Alle elever har, set ud fra et undervisningsmæssigt 
synspunkt, generelle indlæringsvanskeligheder som 
det primære handicap. Årsagerne til elevernes udvik-
lingshæmning kan være mange. For nogle af elevernes 
vedkommende er baggrunden medicinske diagnoser, 
f.eks. organiske hjerneskader og forskellige syndro-
mer. En stor del af eleverne har ikke en egentlig diag-
nose. En række elever har desuden sekundære handi-
caps: nedsat hørelse eller syn, autisme, spasticitet, 
emotionelle problemer, epilepsi m.v.     
 
Skolen har ca. 70 ansatte lige fra ledere, lærere, pæda-
goger, rengøring, pedeller, terapeuter, konsulenter 

m.fl. og ca. 80 elever. Det kan måske lyde som en me-
get blandet flok. Det er dog ikke det indtryk, man får, 
når man besøger skolen. Alle er en del af skolens op-
gave: at eleverne får en god skoledag med trivsel og 
læring. 
 Ved den daglige personalesamling orienteres alle om 
dagens ændringer og udfordringer i en fri og munter 
tone. Her har alle mulighed for at byde ind og evt. 
dække for hinanden, hvor der er behov for det. Alle 
faggrupper samarbejder på tværs. Som Jette Møller, 
TR, udtrykker det -  det en nødvendighed, da børnene 
kræver noget specielt, og dialogen er alfa og omega. 
Det gælder både internt på skolen og eksternt med for-
ældre og ”systemet”, da her er store udfordringer på 
mange planer. Det er barnet, der er i centrum! 
Når skoleleder Benjamin Ejlertsen bliver spurgt til 
hvilken store udfordringer, det er han ser, så svarer 
han: At passe på mine medarbejdere. Selvom alle an-
satte er dybt professionelle og gerne vil arbejde sam-
men, er arbejdsopgaverne ikke mindre, når der arbej-
des med de svageste børn i store problemer. Ingen må 
være ensom med problematikken, hvilket kan være en 
af de helt store udfordringer i folkeskolen, nu hvor fæl-
lesskabet er sat på en prøve.  
 

Tak for gæstfrihed til ledelse, ansatte og 
elever på Storebæltskolen! 
 
Skoleleder: Benjamin Ejlertsen                                  
TR: Jette Franklin Møller                                         
AMR: Silvija Kazija Andersen  
 

Foto: Ved den daglige morgensamling med 
sang, underholdning og evt. fejring af fød-
selsdag mv. Det er en genkendelig og tryg 
oplevelse, hvor både store og små elever 
ivrigt deltager. 
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Fakta om arbejdstid 

Første møde om arbejdstid blev afviklet i december. 

Indholdsmæssigt var det en evaluering af udmøntningen 

af Forståelsespapiret ud fra responsen fra skolerne. Fle-

re af punkterne kan tages op under forhandlingerne. I 

forhold til forhandlingen er der nu aftalt to forhand-

lingsmøder i januar. Vi rykker fristen for indgåelse af 

en eventuel aftale til primo marts for at få tid nok til at 

lave et ordentligt stykke arbejde.  

Storebæltskolen! 

Vi stiller 

skarpt på 

Foto: På besøg i bh.klassen. Hvad er højre og 

venstre?? 


