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Generalforsamling, middag og mu-

sik - du kan nå det endnu!  

Tilmeldingsfrist rykket til 

mandag d. 18. marts 

Tilmeldingsfristen til spisning til generalforsamlingen 

fredag den 22. marts er på mandag den 18. marts. Du 

kan tilmelde dig direkte til din tillidsrepræsentant eller 

til kredskontoret.  

Vi håber, at I har lyst til en kombineret fagpolitisk og 

festlig aften med gode nuværende og tidligere kollega-

er. Nu er det ved at være sidste chance for tilmelding, 

så hermed en opfordring til, at I tager en kollega under 

armen og tilmelder jer. 

Der er lagt op til en kort generalforsamling et par timer 

og derefter god mad og drikke, inden RetroEffekt spil-

ler op til cafestemning, drikkevarer kan købes til rime-

lige priser i baren.  

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds 

fredag den 22. marts 2019 kl. 17  

på Marievangskolen, Holmstrupvej 7,  

4200 Slagelse.  

Slagelse feriefond  

Søg inden d. 22. marts! 

Slagelse feriefond, råder over 5 sommerhuse 
(Gedesby, Rørvig, Henneby, Ebletoft,  Bällinge i Sve-
rige). 3 lejligheder (Trysil i Norge, Alicante i Spanien, 
St. Raphael i Frankrig) og en campingvogn i Holbæk.  
 
Der er netop åbnet for, at man kan deltage i lodtræk-
ningen om at kunne leje en af feriefondens ejendom-
me. Lodtrækningen sker den 22. marts. Har du ikke 
modtaget en mail om dette, skal du henvende dig til 
din leder. Læs mere om feriefonden på InSlag. 

Lærerne ønsker sig fortsat aftale 

Det blev til en rettelse af for-

ståelsespapiret!  

Ingen tvivl om, at Slagelse Lærerkreds havde ønsket 

sig at kunne stå med en god aftale omkring lærernes 

arbejdstid på nuværende tidspunkt.  

 

Det stod som en hensigt i forståelsespapiret og i bud-

getaftalen, at en aftale med lærerne omkring arbejds-

tid var et mål også for kommunen politisk som admi-

nistrativt.  

 

Forhandlingen om en arbejdstidsaftale for lærerne i 

Slagelse Kommune blev besværliggjort af, at der ikke 

var afsat midler i kommunens budget til en nedsættel-

se af lærernes maksimale undervisningstimetal med 

videre. Derfor endte det med et revideret forståelses-

papir med en del rettelser og nogle småforbedringer. 

Forståelsespapiret vil blive præsenteret for tillidsre-

præsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og skolele-

dere på et møde fredag den 22. marts. I vil få en mere 

uddybende beskrivelse i næste MedlemsNyt. 
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Tårnborg Skole har 15 lærere og ca. 160 elever. 
 
Hyggelig stemning på lærerværelset. Pia Hansen og 
Helle F. Larsen drøfter, at 3. klasse skal have vikar 
hele dagen pga. sygdom. Skolen er overskuelig, man 
finder hurtigt en løsning og ”løfter i flok. Det er en af 
fordelene ved en lille skole, siger Henriette Jeppesen 
der er skolens TR. På skolen har man et nært forhold 
til hinanden. Det er et trygt sted, vi har - en stor grad af 
tillid på alle planer. Ved løntjek i spisepausen, er der 
orden på de lønsedler, som vi så på.  
 
Anne der har været skoleleder i næsten tre år fortæller, 

at skolens største ressource er den personalegruppe der 
er her. Personalet er udviklingsparate, fleksible og 
hjælpsomme, og der er massere af afbalanceret humor. 

Pædagogisk er vi virkelig gode til at inkludere, fordi 
det er skolens grundtænkning, at der skal være plads til 
alle, og at alle som udgangspunkt gør deres bedste. De 

voksne på skolen er gode til at sætte de rigtige rammer 
op, der arbejdes intensivt med relationer til eleverne og 
deres forældre. Forebyggelse bliver vægtet, fx er der 

sorggrupper, hvor der allerede er venteliste. Udfordrin-
gen ved at være en mindre skole kan være, at man no-
gen gange kan stå alene med et fagområde, og sparring 

skal dannes uden for skolen. 

Vi besøgte Pia Hansen, der er Tårnborg Skoles læse-
vejleder. Pia fortalte, at alle eleverne på skolen lærer at 
bruge AppWriter og Txtanalyzer. Fordi skolen har pri-

oriteret det digitale område, så alle eleverne har ad-
gang til hver deres Ipad eller computer. Vi besøger 

Pia, der har undervisning på tværs af 3. - 5. klasse og 
dagens opgaven bestod i, at skule lære og bruge Txt-
analyzer. Elever fra 4. og 5. klasse skulle lære 3. klas-

serne at bruge programmet. Skolen er på den måde fo-
rebyggende i forhold til stave- og læsevanskeligheder. 
Når eleverne i 3. klasse testes for ordblindhed, så er de 

allerede i gang med at bruge programmerne. På den 
her måde får alle glæde af programmerne, de elever 
der ikke har behovet, kan bare fravælge, at bruge pro-

grammet, fortæller Pia. 

Tak for gæstfriheden til medarbejdere og elever fra 3. - 
5. klasse på Tårnborg Skole. 

 
Skoleleder: Anne Mikkelsen, TR: Henriette Jeppesen, AMR/TR 

sup: Michael Bønsøe 

Foto til højre: Pia Hansen, Frederikke 3A, Nahtalie 5A.  
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Tårnborg Skole! 

Vi stiller 

skarpt på 

Foto til venstre: Vi ser Elisabeth fra 

3A der får hjælp af Michala fra 5A. 


