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Sommerhilsen fra formanden. 

Så er et skoleåret ved at gå på hæld og sommerferien 

venter forude, selvom man ikke kan påstå, at sommer-

stemningen for alvor har indfundet sig. Dertil har vejret 

ikke rigtigt været med os. Det skal nu nok komme. 

Set fra min stol har året budt på mange spændende ud-

fordringer i relation til skolerne.  

Vi fik for en gangs skyld et budgetforlig i kommunen, 

som ikke bød på et råderumskatalog/besparelser i 2020. 

Til gengæld skal alle skoler og kommunens øvrige virk-

somheder finde besparelser på 2 % i 2021 og i årene 

fremover. Skolernes besparelser bliver ganske vist in-

denfor Børne-og Ungeudvalgets område, men der er in-

gen garanti for, at de bliver på skoleområdet. Så er vi jo i 

virkeligheden lige vidt. 

Vi fik en ny kommunaldirektør, som fra dag et satte sig i 

spidsen for at lave et udviklingsprojekt for hele kommu-

nen, der skal nytænke den måde, vi tænker arbejdet på – 

borgeren/eleven skal i centrum, og den måde vi organi-

serer arbejdet på – mere netværksdannelse, mere selvbe-

stemmelse til den enkelte ansatte og mere decentralise-

ring.  Vi skal prøve noget mere – prøvehandlinger. Pro-

jektet vil for alvor blive rullet ud til august – også på 

skolerne. 

Vi fik derimod ikke en arbejdstidsaftale for lærerne på 

trods af intense forhandlinger i årets første 3 måneder.  

Det var skuffende. Det er efterhånden et fåtal af kommu-

nerne i Danmark, der ikke har indgået en arbejdstidsafta-

le. Slagelse Kommune vil åbenbart være en af dem. Vi 

må nu sætte vores lid til, at den kommission, der blev 

nedsat som en del af overenskomstresultatet, vil medføre 

centrale aftaler om en arbejdstidsaftale eller i det mind-

ste i så konkrete anbefalinger om forbedringer, at kom-

munen ikke kan sidde dem overhørige. 

Vi fik en revision af Folkeskoleloven – af alle steder ind-

gået i finansministeriet! Det blev til lidt kortere skoleda-

ge, en lidt ændret fagrække og færre bindende mål. Det 

er ikke meget, men det viser, at der i Folketinget er en 

begyndende forståelse for, at reformen fra 2013 skal æn-

dres grundlæggende – for folkeskolens skyld.   

Vi fik et folketingsvalg. Folkeskolen fyldte meget lidt i 

valgkampen, men det skyldes primært, at den ”lille” re-

form blev indgået umiddelbart før valgets udskrivelse. 

Det var dog ganske klart på vælgermøderne, at de fleste 

partier undsagde folkeskolereformen fra 2013, og at de 

alle nu har indset, at det var et overgreb, lærerne blev 

udsat for i 2013 med lockouten og fratagelse af en ar-

bejdstidsaftale. Vi kan så kun håbe på, at partierne hu-

sker det, når den nye regering starter. Jeg glemmer det 

ikke. 

Og vi får lige om lidt sommerferie. Jeg vil ønske dig og 

dine en rigtig god sommer. Det har vi alle fortjent. 

Per Toft Haugaard  

Lønstigninger: 

I overenskomsten fra april 2018 blev der aftalt lønstig-

ninger pr. 1. april 2019 til børnehaveklasseledere, kon-

sulenter, UU-vejledere og psykologer. Da aftalen ikke 

har været endeligt underskrevet, er lønstigningerne ik-

ke udmøntet fuldt ud. Det ser dog ud til, at det er i or-

den nu – selvom vi på kredsen ikke har fået endelig 

besked fra hovedforeningen.  

Lønstigningen er pr. 1. april, så hvis man ikke har fået 

sit nye tillæg, skal det reguleres med tilbagevirkende 

kraft. Hjemmesiden er opdateret med det nye lønark, 

hvor du kan se, hvad det betyder for din løn.  
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Slagelse Lærerkreds holder til på Matildevej 9 i Sla-

gelse. Til dagligt kan man møde Susan, Tina og Per 

på Kredskontoret.  

Den første man møder, vil som regel være Tina Pre-

gaard, der er kredsens sekretær. Det er hende man 

skal have fat i, hvis man har spørgsmål f.eks. vedrø-

rende medlemskab, tilmelding til arrangementer og 

hjemmesiden. 

Susan Batko er kredsens konsulent. Hun yder råd-

givning og bistand til alle medlemmer af Kreds 54. 

Per Haugaard er kredsens formand. Han arbejder 

dagligt for at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår. 

Per er fællestillidsrepræsentant og 

sidder i kommunens HovedMED.  

Kredsstyrelsen har 6 medlemmer. 

I denne periode er det Per Hau-

gaard, Lisbet Rasmussen, Stine L. 

Schultz, Jacob Seersholm, Klaus 

Kiaulen og Martin Bengtsen. 

Kredsstyrelsens medlemmer sidder på kontoret i 

løbet af ugen. Vi har forskellige ansvarsområder 

f.eks. arbejdsmiljø, pædagogiske forhold, faglige 

forhold, kredsens økonomi og afholdelses af kurser 

og møder for vores tillidsrepræsentanter.   

Sidst men ikke mindst har vi alle vores tillidsrepræ-

sentanter, der mødes 2 gange om måned på Kreds-

kontoret. . 

Husk at kredskontoret også er dit. Vi er her for dig. 

Vi ønsker alle en god sommer. 

Slagelse Lærerkreds. 
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Røgfri skoletid 

Efter sommerferien vil alle folkeskoler, speci-

alskoler, X-class og Ungdomsskolen i Slagelse 

Kommune være røgfrie. Det betyder, at hver-

ken elever, forældre eller medarbejdere må ry-

ge på skolernes områder. Medarbejderne får 

hermed røgfri arbejdstid.  Den røgfri arbejdstid 

gælder dog ikke, hvis du arbejder hjemme og 

ved transport til og fra 

møder. Hvis der er tvivl 

om de nye regler, vil vi 

opfordre dig til at spørge 

din skoleleder. 


