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Tina Pregaard 

fylder 50 år 

Den 25. august 

fyldte vores sekretær rundt. 

Hun ønskes et stort tillykke. 

Samtidig skal der fra kredssty-

relsens side lyde et kæmpe tak 

for det store arbejde, Tina hver 

dag yder for medlemmerne i 

Slagelse Lærerkreds. 

Slagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

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

Kære medlemmer. 

En forhåbentlig dejlig sommerferie er slut, og et nyt skoleår er allerede i gang. Det er utroligt så hurtigt, at hverda-

gen indhenter en, og selvom man forsøger at strække følelsen af ferie lidt længere, så ryger man lige i dagligdagens 

rutiner. Vi bør være bedre til i hverdagen at stoppe op og give os selv ro til at reflektere over de forestående gøremål. 

Det kan være svært at få tid til, men det er nødvendigt for at få krop og sjæl til at følges ad. 

Vi fik før sommerferien en ny regering og en ny undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun siger, at 

hun vil gøre noget ved præstationskulturen i uddannelsessystemet ved at afskaffe nationale test i de yngste klasser og 

uddannelsesparathedsvurderingen efter 8. klasse samt sætte fokus på tidlig social indsats. Hun vil undersøge om de 

rammer, der er for folkeskolen, er de rigtige, og endelig vil hun forsøge at genoprette tilliden til lærerne efter lockou-

ten i 2013. Det kræver alt sammen handling og ikke ord! Det venter jeg spændt på. 

Efteråret byder på en række store opgaver for kommune, kreds og lærere: 

Der skal udarbejdes og vedtages en ny Børne- og Ungepolitik. 

Der skal drøftes og vedtages en ny organisering af hele Slagelse Kommune. 

Der skal afholdes kongres i DLF, hvor der blandt andet skal vælges formand og næstformand. 

AULA skal implementeres. 

Der skal udarbejdes et kommunalt budget, som vi skal søge indflydelse på. 

Lærerkommissionen kommer med deres rapport, der skal danne grundlag for periodeforhandlinger. 

Og så skal det daglige arbejde passes. 

 

Der er nok at tage fat på, men samtidigt skal vi alle stadig huske at stoppe op og give tid til refleksion. 

I ønskes alle et godt skoleår. 

Per Toft Haugaard 

 

Lønsedlen: 

I forbindelse med skoleårets start er der ofte lærere, der skifter funktioner. Det kan 

være klasselærere, vejledere og andre med opgaver, der udløser et løntillæg. 

For tjenestemænd bør evt. nye tillæg fremgå af lønsedlen, der kom 1. august. For 

overenskomstansatte fremgår det af lønsedlen, der kommer omkring 1. september.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at både nye tillæg er tilføjet, og at gamle og 

uberettigede tillæg ikke længere udbetales.  

Ved tvivlsspørgsmål, spørg din TR. Derudover er du altid velkommen til at henven-

de dig på kredskontoret. 
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Hørt på lærerværelset: 

Hvad sker der egentlig med den der kommission? 

 

Vi er alle nysgerrige på, hvad der kommer ud af lærer-

kommissionens arbejde.  

Kommissionen har siden opstarten været på flere skole-

besøg, og flere er planlagt. De har til hensigt at besøge 

skoler af forskellige størrelser og forskellige typer af sko-

ler. Derudover har kommissionen snakket med kredsfor-

mænd, skolechefer, embedsmænd, skoleledere og lærere. 

Her i vores kommune har kommissionens formand, Per 

B. Christensen været på besøg på Søndermarksskolen. I 

den forbindelse havde vores kredsformand Per Haugaard 

et møde med ham.  

Kommissionen har valgt at have arbejdsro under proces-

sen. Derfor har der ikke været udmeldinger om indholdet 

af deres arbejde.  

 

Hvad sker der egentlig formålet med den der kom-

missions arbejde? 

 
Succeskriteriet for kommissionen er, at KL og LC efter-

følgende kan lykkes med en ny arbejdstidsaftale og  

 
 

 

 

 

 

 

andre initiativer, som kan skabe bedre forhold for lærere 

og ledelser – og ikke mindst en bedre skole.  

 

Kommissionen har fokus rettet imod, hvordan arbejds-

tidsregler kan understøtte størst mulig kvalitet i undervis-

ningen, et godt arbejdsmiljø og en stærk professionel ka-

pital. Men derudover har kommissionen også fokus rettet 

imod, hvordan man kan sikre nyuddannede en god start i 

lærerlivet, samt hvordan man fastholder lærere, herunder 

seniorer, samt andre forhold der påvirker kvalitet i under-

visningen, arbejdsmiljø og en stærk professionel kapital.  

Endelig er der også fokus på det lokale samarbejde mel-

lem forvaltning og kreds samt ledelse og TR.  

 
 

Hvornår er de færdige? 

Lærerkommissionen skal aflevere deres færdige rapport 

til KL og LC i december 2019. Rapporten behandles ef-

terfølgende på en ekstraordinær kongres den 5. februar 

2020.   

Organisationsændringer i Slagelse Kommune. 

Søg og få indflydelse 
 

På Slagelse Kommunes direktionsgang arbejdes der i øjeblikket med ændringer af kommunens organisation.  

Det er gradvise ændringer gældende for hele kommunens organisation fra forvaltning og ned til dig og dine kolleger. 

 

Din skoleleder har modtaget et orienterende brev fra vores kommunaldirektør Frank Andersen, som gerne skulle væ-

re videreformidlet til dig. I brevet lægges der op til en højere grad af dialog mellem medarbejderne, forvaltningerne, 

direktion og vores politikere.  

 

Derfor inviterer direktionen dig til cafémøder fra 22/8 til 20/9, hvor du kan stille spørgsmål, ytre bekymringer, stille 

forslag og komme med inspiration. Spørg din skoleleder og TR, hvis du ikke har modtaget brevet eller ønsker datoer 

for cafémøderne rundt om i kommunen. 
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