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I en pause under generalforsamlingen er kredsen vært
ved et specielt traktement. Af hensyn hertil bedes
tillidsrepræsentanterne senest mandag den 16.
marts meddele kredskontoret, hvor mange
medlemmer, der ønsker at deltage i spisningen.

Forslag til generalforsamlingen skulle have været
formanden i hænde senest fredag d. 13. marts 2015.

Med venlig hilsen
p. k. v.

Per Toft Haugaard

Dagsorden
for generalforsamling i kreds 54

mandag d. 23. marts 2015
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Skriftlig beretning

Den første august 2014 er en dato, der går over i
historien. Her trådte både en ny folkeskolereform
og en ny arbejdstidslov for lærerne i kraft på
samme tid. De to er hinandens forudsætninger,
idet arbejdstidslovens muligheder for at presse
mere undervisning ud af lærerne var en
forudsætning for finansieringen af den længere
skoledag i reformen. Derfor skulle de træde i kraft
på samme tidspunkt! Og det er samtidigt en af
årsagerne til, at meget gik knap så godt!

Forståelsespapiret – Lov 409.
Hele foråret 2014 forhandlede repræsentanter fra kredsstyrelsen med
lederrepræsentanter og Center for Skole om et „Forståelsespapir“ for
udmøntning af Lov 409 i Slagelse Kommune. Vores intention var at
indgå en decideret aftale. Kommunen ville, at der ingen aftale skulle
være.
Kommunen har været fokuseret på at følge KL´s anvisninger om, at
der ikke skulle laves lokalaftaler, der begrænsede ledernes nye
ledelsesrum. Vi har omvendt været fokuseret på at sikre lærerne
deres mulighed for at levere en kvalificeret undervisning ved et
maksimalt undervisningstimetal, sikring af tid til forberedelse og
efterbehandling af undervisningen, sikring af den tilstrækkelige
fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse, samt sikring af deltidsansattes
og TR´s vilkår.

Vi fik et forståelsespapir med nogle gode værdier med vægt på den
forpligtende dialog, gennemsigtighed og retfærdighed. Et nettotimetal
på 1680 timer årligt, en flekstidsaftale, samt en række
hensigtserklæringer om blandt andet balance mellem opgaver og
ressourcer samt anbefalinger til lokale drøftelser om tilrettelæggelsen
af lærerne arbejde. Det skulle så udmøntes lokalt. Til sidst fik vi
indskrevet, at udmøntningen skulle følges af en lille arbejdsgruppe
med månedlige møder, og der skulle være en evaluering af
udmøntningen.

Hvordan er det så gået?
Vi kan konstatere, at Lov 409 er blevet udmøntet meget forskelligt på
skolerne. Nogle skoler har stor fleksibilitet for lærerne i deres
muligheder for at tilrettelægge deres arbejde hensigtsmæssigt –
andre giver kun ganske få muligheder. Nogle lærere har mulighed for
at lægge dele af deres forberedelse andre steder end på skolen –
andre har ikke. Der er store forskelle i skolernes gennemsnitlige
undervisningstimetal: Det spænder fra 710 til 806 klokketimer. Men
på en stor del af skolerne underviser lærerne mere end de forventede
ekstra to timer om ugen.
 Alle, der er blevet berørt af Lov 409, har oplevet radikale ændringer
af deres arbejdstid. Det har bl.a. forringet lærernes og børnehave-
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klasseledernes muligheder for at levere en ordentlig undervisning.
Mange oplever, at der ikke er balance mellem opgaver og tid, og
tiden til forberedelse og efterbehandling af undervisningen er
kommet under pres: Mange lærere har fået mindre tid til forberedelse
og forberedelsestiden er blevet fragmenteret til korte perioder i løbet
af skoledagen. Skolerne har jo i deres planlægning af arbejdet brugt
gamle redskaber til en ny virkelighed.

Følgegruppen
Kredsstyrelsen har været repræsenteret i en lille følgegruppe, der
har haft møde én gang om måneden for at følge implementeringen af
Lov 409. Der har vi taget problemstillinger op, vi har hørt fra TR. I
enkelte tilfælde har det medført, at præciseringer er blevet sendt til

skolelederne, men i de fleste tilfælde har det blot
resulteret i henstillinger til, at man skulle drøfte
forholdet i den enkelte skoles MED-udvalg. Man har i
virkeligheden ikke været interesseret i at gøre
udmøntningen mere fælles end højest nødvendigt!
Ved indgåelse af Forståelsespapiret blev det aftalt,
at udmøntningen af Lov 409 i Slagelse skulle
evalueres efter et halvt år. Derfor har vi, sammen
med repræsentanter for skolelederne og et eksternt
firma, været med til at udforme og planlægge

spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview. Resultaterne
fra disse undersøgelser (sammen med overenskomstresultatet)
skulle gerne give os mulighed for at lave et nyt og forbedret
Forståelsespapir i kommunen – måske endda en aftale om arbejdstid
– som giver lærerne bedre mulighed for at levere kvalitet i
undervisningen og at have et godt arbejdsliv.

Efter sommerferien udarbejdede kredsstyrelsen en strategi for,
hvordan vi kunne understøtte TR i deres arbejde med
implementering af Lov 409 og for, hvordan vi kunne synliggøre
konsekvenserne for lærernes arbejdsforhold. Danmarks
Lærerforening lavede en tilsvarende, og de to supplerede hinanden.
På alle TR-møder har vi haft Lov 409 på dagsordenen, og det har
givet TR mulighed for at fremkomme med problemerstillinger, som de
så har kunnet få sparring til at løse fra os og de andre TR´er, eller vi
har kunnet gå videre med dem. Det, oplever vi, har været meget
givtigt.

Vi har lavet vores egen version af Danmarks Lærerforenings
„Grønspættebog“, hvor TR og medlemmer let kan finde rundt i Lov
409 og vores „Forståelsespapir“. Det er nu ikke vores indtryk, at den
har været særligt meget brugt. Den ligger på kredsens hjemmeside.

Folkeskolereformen
I foråret vedtog byrådet en ny skolepolitik i Slagelse Kommune, der
sætter særlig fokus på at styrke fagligheden, give trivsel for alle,
åbne skolen og have et globalt udsyn. I første omgang er det kun de
første to fokusområder, skolerne skal arbejde særligt med.
Igennem foråret arbejdede alle skoler med folkeskolereformen på
forskellige måder for at være klædt på til opgaven til skoleårets start.

„Vi har lavet vores egen version af
Danmarks Lærerforenings
„Grønspættebog“, hvor TR og
medlemmer let kan finde rundt i Lov
409 og vores „Forståelsespapir“. Det er
nu ikke vores indtryk, at den har været
særligt meget brugt.“
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Udover de retninger folkeskoleloven og skolepolitikken angiver, har
det været lagt op til at udmønte den konkret på den enkelte skole.
Forøgelsen af den faglige undervisning har i sig selv ikke givet
problemer. Men det har givet store forskelle i tilrettelæggelsen af
understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse,
bevægelse, tilrettelæggelse af den længere arbejdsdag og
samarbejde med det omgivende samfund.
Vi har i en styregruppe arbejdet på, at få skolerne til at dele deres
erfaringer med udmøntningen. Derfor blev der d. 2. marts afholdt en
temadag med skole- og SFO-ledere, tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter og Center for Skole.

Hvad fungerer ved reformen?
Mere undervisning i dansk og matematik og engelsk fra første klasse
har ikke givet de store problemer.
Understøttende undervisning? Kun i den udstrækning, at den er
tillagt de faste lærere i faget, giver det rigtig mening. Hvis pædagoger
har understøttende undervisning, har de naturligt nok svært ved at
lave understøttende undervisning, der skal øge elevernes
kompetencer i skolefag, de ikke har været en del af eller med i. Man
sætter ofte pædagogerne i en urimelig situation.
På samme måde med lektiehjælp og faglig fordybelse. Fint nok hvis
de faste lærere har timerne, når tid og rammer er prioriteret.
Mere bevægelse? Tja. Måske.

Alle løsninger har ikke været lige heldige ved udmøntningen og
tilrettelæggelsen af elevernes undervisning, og det er vel naturligt
nok i en opstartsfase. De bliver forhåbentlig rettet henad vejen.
Den største overraskelse i forbindelse med reformen har været
konsekvenserne af at gå fra et minimumstimetal til et fast timetal i
fagene. Det har haft den konsekvens, at man på skolerne ikke mere
kan aflyse undervisning i tilfælde af en lærers forfald. Det har givet et
yderligere arbejdspres og på vikarkontoen.

Samtidigt er det tydeligt, at reformen er underfinansieret.
De økonomiske beregninger, der lå til grund for
ressourcetildelingen, holdt ikke i mødet med
virkeligheden. Derfor har man været nødt til at pålægge
lærerne at undervise mere end to timer om ugen i
Slagelse Kommune uden, at der tydeligt er redegjort for,
hvilke opgaver, der er bortfaldet.
Vi arbejder på at beregne, hvor meget
underfinansieringen drejer sig om.

Skolerne udvikler sig mere og mere forskelligt. Selvom der
fra indeværende skoleår blev lavet en ny
ressourcefordelingsmodel, er der fortsat et stort incitament

til uskøn konkurrence skolerne imellem. Det har som resultat, at
skolerne på alle mulige måder forsøger at profilere sig på de andres
bekostning. Har vi efterhånden et fælles skolevæsen, hvor
forældrene kan forvente et tilnærmelsesvis ens serviceniveau?

Ved skoleårets begyndelse blev Visibel Learning en del af de fleste
skolers hverdag i Slagelse Kommune. Målet var at gøre læringen
synlig ved at sætte fokus på evaluering, læringsmål, effekt og
inspiration. 

„..reformen er underfinansieret. De
økonomiske beregninger, der lå til
grund for ressourcetildelingen, holdt
ikke i mødet med virkeligheden.
Derfor har man været nødt til at
pålægge lærerne at undervise mere
end to timer om ugen i Slagelse
Kommune uden, at der tydeligt er
redegjort for, hvilke opgaver, der er
bortfaldet“



SLAGELSE LÆRERKREDS

 Genralforsamling marts 2015

 

6

Hvorfor Visible Learning?
I Center for Skoles argumentation lå bl.a., at eleverne i Slagelse
Kommune generelt lå under landsgennemsnittet i de nationale test og

afgangsprøverne. Skolereformen skabte et yderligere behov
for kompetenceudvikling – både af lærere, pædagoger og
ledere for at indfri målene om, at alle elever skulle udfordres,
at betydningen af social baggrund skulle mindskes, og trivsel
og tilliden skulle øges.

Hvor er vi så nu et halvt år efter? Skolerne har nu alle været
igennem Foundation Day, det er dog yderst forskelligt,
hvordan de enkelte skoler har indarbejdet projektet i deres

hverdag. Nogle arbejder sig systematisk frem, og andre er knap
kommet i gang. Flere lærere udtrykker, at de har svært ved at se
ejerskab af projektet. De oplever ikke, at de er ’klædt på’ til opgaven
efter få timers kursus. Det er svært at arbejde med og blive målt på
noget, man knap nok er blevet introduceret til.  Integration i
hverdagen og den enkelte undervisning føles svær. Vi oplever
desværre, at medinddragelsen i projektet kan ligge på et meget lille
sted.

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
 Vi kunne ikke få en aftale om TR og AMR’s tid til arbejde, men vi fik
aftalt et fællespapir, der betoner deres vigtige arbejde. Udmøntningen
skulle ske på den enkelte arbejdsplads i forhold til at give den
nødvendige og tilstrækkelige tid til deres arbejde. Det har vi svært
ved at se, at man alle steder har levet op til.

TR’erne har været udsat for et hårdt pres i det forløbne år. Det var
muligt for os at aftale, at TR skulle friholdes for undervisning onsdage
fra kl. 8 til kl. 11, så de kunne deltage i to månedlige møder på
kredskontoret. Det har været givtige møder, hvor bl.a. udmøntningen
af Lov 409 og folkeskolereformen har været faste punkter på
dagsordenen. Her har vi kunnet høre, hvad der rørte sig på skolerne,
svare på spørgsmål, og kunnet sparre med hinanden.

En del TR’er oplevede i starten, at skolelederne var af den opfattelse,
at TR ikke havde nogen særlig betydning og rolle mere, og de havde
svært ved at se, at der skulle afsættes tilstrækkelig tid til deres vigtige
funktion. Efterhånden har de fleste skoleledere ændret den

opfattelse, så de nu har erkendt, at TR er en uundværlig
samarbejdspartner i deres ledelse af skolerne. Der er dog
stadigvæk nogle TR´er, der har store problemer med at kunne
nå deres opgaver.

Klubmøderne, hvor TR har mulighed for at få sit mandat og
orientere medlemmer om væsentlige forhold, har haft svære
kår. Der har været færre møder med større skriftlighed til
følge. På trods af at de fleste møder er blevet afholdt efter en
lang arbejdsdag, har der mange steder været stort fremmøde.

Det har været vigtigt for alle medlemmer, at vi har kunnet fastholde
det gode sammenhold og indbyrdes opbakning.

„Flere lærere udtrykker, at de har
svært ved at se ejerskab af
projektet. De oplever ikke, at de er
’klædt på’ til opgaven efter få
timers kursus.“

„Lærere bliver som alle andre
syge af „ude fra kommende“
sygdomme. Men desværre har der
i de senere år også været flere og
flere, der bliver syge på grund af
forhold i jobbet.“
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Sygefravær
I november bad vi kommunen om en sygefraværsstatistik for tredje
kvartal 2013 og tredje kvartal 2014. Den viste, at sygefraværet blandt
lærerne var steget med 57 %. Offentliggørelsen af de tal gav en del
uro blandt skolelederne og i Center for Skole med deraf følgende
bortforklaringer. Lærere bliver som alle andre syge af „ude fra
kommende“ sygdomme. Men desværre har der i de senere år også
været flere og flere, der bliver syge på grund af forhold i jobbet.
En stor del af de lærere, der bliver sygemeldte i en længere periode
og i nogle tilfælde afskediget, er blevet det på grund af forhold på
skolen: tempo, nedslidning, forhold til ledelse og kolleger. Vi er ikke i
tvivl om, at den primære årsag til stigningen pt. er den forringelse af
lærernes arbejdsforhold, som primært Lov 409 er årsagen til.

APV´erne fra efteråret 2014 viser entydigt, at der ikke er balance
mellem arbejdsmængden og tiden dertil.

Flytninger
Siden marts måned 2014 har vi måned for måned primært via vores
medlemssystem fulgt antallet af lærere, der har fået andet job i eller
udenfor kommunen. Helt som forventet var der i forbindelse med et
nyt skoleår en del lærere, der fik job i andre kommuner, på andre
skoler og gik på pension. I alt drejede det sig om 51 medlemmer.
Det mest overraskende er, at 14 har fået job udenfor folkeskolen. En
del af dem har overfor os angivet, at det primært er Lov 409, der er
årsagen. Det er også den, der er årsag til, at vore medlemmer med
bopæl på Fyn har søgt og fået arbejde på Fyn.

Flytningerne stoppede imidlertid ikke som sædvanligt med skoleårets
start. Siden 1.august 2014 til 1.februar 2015 har yderligere 75 lærere
forladt deres job i Slagelse kommune, og skønsmæssigt 25 har fået
andet lærerjob i kommunen. Det er meget overraskende. Lærere
plejer ikke at „løbe af pladsen i utide.“

Det skal understreges, at ovenstående tal kun er flytninger
blandt vores medlemmer, hertil kommer et mindre antal
ikke-medlemmer.

Det betyder, at siden skoleårets start har skolerne samlet
været „ramt“ af, at omkring 100 lærere har forladt en stilling
med alt, hvad det indebærer af uro og usikkerhed for
elever, forældre, lærere og ledere.

Yderligere kan det oplyses, at mindst 55 lærerstillinger er besat af
ikke-læreruddannede. Slagelse Kommune er blevet en kommune,
som uddannede lærere flytter fra, og som har svært ved at tiltrække
uddannede lærere. Det er ikke godt nok, og alle bør tage deres
ansvar på sig!

I 2002 fik DLF udarbejdet rapporten Det Gode Lærerliv, hvor man
udpegede otte afgørende forhold: tid, fleksibilitet, rum, frihed, kvalitet,
samarbejde, anerkendelse og indflydelse i en ikke prioriteret
rækkefølge.

„...siden skoleårets start har
skolerne samlet været „ramt“ af, at
omkring 100 lærere har forladt en
stilling med alt, hvad det indebærer
af uro og usikkerhed for elever,
forældre,og ledere lærere og ledere“



SLAGELSE LÆRERKREDS

 Genralforsamling marts 2015

 

8

I Social Kapital er de afgørende forhold samlet i: tillid, samarbejds-
evne og retfærdighed.
Helt overordnet er det de samme forhold, man betoner.
Er det så også det, der planlægges ud fra, når lærere og
børnehaveklasselederes arbejdstid skal disponeres? Det opleves
ikke sådan. Antallet af medlemmer, der enten er flyttet eller har sagt
op er væsentligt højere end tidligere. Jamen, er det ikke godt med et
dynamisk og omstillingsparat lærerkorps? Jo, det er det uden tvivl,
men bagsiden af den historie er, at Kommunernes Landsforening
opgør prisen for ansættelsen af en ny medarbejder til ca. 150.000 kr.,
hvilket er ensbetydende med meget store udgifter for den enkelte
skole.

En anden effekt af den store personaleomsætning er de ansattes
mulighed for at forholde sig til de mange nye kollegaer. Det kræver
tid at lære nye kollegaer at kende, og netop tid er en mangelvare.
APV over det psykiske arbejdsmiljø i 2014 er den 21. januar afholdt
på 26 skoler. Til spørgsmålet: Mangler du tid nok til dine
arbejdsopgaver? Svarer 52 % af de adspurgte „Ofte“ eller „Altid“.
Til spørgsmålet: Hvor tit har du følt dig udkørt i de sidste 4 uger?
Svarer 28 % „En stor del af tiden“ eller „Hele tiden“.

Svarene på de to spørgsmål indikerer, at der er stor risiko for stress i
jobbet. Det er ikke i overensstemmelse med
arbejdsmiljølovgivningens intentioner om et sikkert og sundt
arbejdsmiljø. Opgaven for arbejdsmiljørepræsentanterne på skolerne
og for kredsen i SektorMED Skole er at iværksætte tiltag, der kan
mindske belastningen.  Arbejdet er op ad bakke. Strategien blev lagt

af Finansministeriet og KL ved lockouten i 2013: nu
skal lærerne levere mere arbejde, så reformen kan
finansieres . Tidligere var parterne på skoleområdet
enige om, at de generelle rammer skulle være aftalt.
Nu prøver man at gøre det til et individuelt problem,
hvis der ikke er balance imellem mål og resurser.
 „Du virker stresset. Er alt vel derhjemme?“ – „Det er
enormt hårdt; men vi gør det alle sammen“ – „Tag nu
Ja-hatten på!“ – „Det er bestemt på højeste sted“.
De nævnte citater har du måske hørt i dialogen på

skolen? Her er det vigtigt, at adskille rammebetingelser og den
enkeltes ansvar. Rammebetingelserne skal give mulighed for et
sikkert og sundt arbejdsmiljø, og herunder skal den ansatte agere.

Arbejdspladsvurderingerne angiver fra hovedparten af skolerne, at
der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Hermed er angivet,
hvad arbejdsopgaven bliver i det kommende år.

Slagelse Kommunes budget
Budgetforliget for 2015 var det første i den nye byrådsperiode. Her
blev der lagt vægt på, at lette erhvervslivets vilkår for på den måde at
tiltrække flere virksomheder og borgere til kommunen. Men attraktive
boligområder, velfungerende institutioner, skoler, et attraktivt kulturliv
og en effektiv og servicemindet kommunal administration er lige så
vigtige tiltrækningsfaktorer. På trods af en ny skolereform med nye
krav blev skolerne udsat for besparelser.

„En anden effekt af den store
personaleomsætning er de ansattes
mulighed for at forholde sig til de mange
nye kollegaer. Det kræver tid at lære nye
kollegaer at kende, og netop tid er en
mangelvare.“
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HovedMED

I HovedMED har vi afholdt 6 ordinære møder, ét strategiseminar og
et møde med Økonomiudvalget.
På strategiseminaret i starten af året fastlagde HovedMED 4
indsatsområder for de kommende to år:

• Brug af sociale medier.
• Inddragelse af frivillige på de kommunale arbejdspladser
• Udarbejdelse af en ny personalepolitik
• Social kapital

På alle 4 områder er arbejdet igangsat i arbejdsgrupper, som
kredsen er repræsenteret i. Arbejdet skal være færdigt i løbet af
2015.
Flg. punkter har alle været vægtige punkter i løbet af året: Budgettet,
psykisk APV og Trivselsmåling, APV for ledere, det Sociale Kapitel,
kompetence-udviklingsprojektet „ Ét trin højere“, sygefravær, brug af
lokale AKUT-midler, arbejdsmiljø, indkøbspolitik, Kodeks for tidlig

inddragelse, seniorvilkår og afholdelse af en TR-
konference og TAO.

Arbejdsmiljølovgivningen fastlægger en årlig drøftelse af
arbejdsmiljøet. Det foregår således, at HovedMED
forholder sig til HR-redegørelsen, hvor væsentlige
elementer af arbejdsmiljøet beskrives, bagudrettet.
HovedMED beslutter derefter nogle indsatser. I 2014:
Social Kapital – Ny Personalepolitik – Sociale medier –

Frivillighed. Herefter udsendes HR-redegørelsen til alle
virksomheder, som lokalt skal forholde sig til tilrettelæggelsen af
samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. Her
skal man fastlægge mål og vurdere hvilken kompetenceudvikling, der
er brug for for at kunne nå disse mål.
HovedMED er placeret som en helt central spiller i udviklingen af de
kommunale arbejdspladser, og vi oplever fra medarbejderside, at vi
har en stor medindflydelse, men det har haltet med at få
kommunikeret beslutninger helt ud til den enkelte medarbejder.
Kommunens intranet – InSlag – er ikke en tilstrækkelig
kommunikationsplatform.

Fagpolitisk samarbejde
Repræsentanter for de faglige organisationer med ansatte i Slagelse
Kommune og HovedMED´s medarbejderrepræsentanter mødes
forud for alle HovedMED-møder. Det er givtige møder, hvor vi kan
drøfte dagsordenen og udveksle holdninger til de enkelte punkter,
ligesom møderne giver mulighed for at drøfte, hvad der sker på
arbejdspladserne i kommunen, som så kan være udgangspunkt for
punkter til fremtidige møder i HovedMED.

SektorMED

Skole
SektorMED- udvalgene har tovholderopgaven i forhold til
arbejdsmiljøforholdene. I den forbindelse har vi i det forgangne år

„..det har haltet med at få
kommunikeret beslutninger helt ud til
den enkelte medarbejder.
Kommunens intranet, InSlag, er ikke
en tilstrækkelig
kommunikationsplatform.“
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drøftet de ansattes deltagelse i lyd- og billedmedier, TAO-projektet
(tværgående administrative opgaver),ny organisering af
bygningsvedligeholdelsen, forflyttelsesprocedure, når der er
overtallige lærere ved skolerne, procedure ifm. personalereduktioner
på SFO-området, rygning, budget og APV. Mange af de nævnte
problemstillinger er ansættelsesmæssigt tunge sager, f.eks. er TAO-
projektet en sag til ca. 16 mio. kroner, svarende til ca. 50 ansatte.

Dagtilbud
SektorMED for Dagtilbud er blevet ændret i antallet af medlemmer,
pga. strukturændringer i organisationen:
Der er nu udpeget fem medarbejderrepræsentanter af
organisationerne BUPL, FOA, DLF og HK, to
arbejdsmiljørepræsentanter samt fire ledere heraf én fra de
selvejende daginstitutioner. Berit Vilsbøl er som Centerchef formand
og Jannie Frese fra BUPL er næstformand.
Der har været afholdt 10 møder i 2014 (heraf 2 ekstraordinære)

Dagsordenspunkterne, har omhandlet: høringssvar vedr.
medfinansiering af folkeskolereformen ved omprioritering af
ressourcer fra fritidsordninger samt flere andre høringssvar relateret
til 0-6 års området, kriterier i forbindelse med personalereduktioner,
budgetproces 2015 - 2018,  rygning, orientering og drøftelser vedr.
„håndbog om specielle jobtyper“, beslutning om opstart af netværk
for arbejdsmiljørepræsentanter og afvikling af minikonference i
foråret 2014,projekt om „BørneIntra“ på udvalgte daginstitutioner blev
godkendt til implementering i alle daginstitutioner i Slagelse
Kommune, personalereduktion i Center for Dagtilbud som følge af
digitaliserings gevinster samt psykisk APV.

Handicap, misbrug og psykiatri
Der har været afholdt 5 møder. Punkter, der har været drøftet, er
bl.a. seniordage, nyttejob, „Forebyggelsespakke Hygiejne“, APV,
budget 2015-2018, håndbog om specielle jobtyper 2014, sygefravær,
status på arbejdsmiljø, frivillighed og samspil med civilsamfundet,
rygepolitik, ogProjekt Markedsmodning.

Arbejdsmiljøorganisationen  i kommunen
Et sikkert og sundt arbejdsmiljø og en organisation med krav om
store besparelser er en stor udfordring. Opgaven er i den forbindelse
at holde fast i de lovgivningsbestemte regler på området: konkret
opfølgning på APV, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, krav til
arbejdsstedets indretning samt opfølgning og forebyggelse af
arbejdsulykker.

Kredsstyrelsen

Lønforhandlinger
Som en konsekvens af Lov 409 skulle der indgås en ny
forhåndsaftale for aflønning af lærere, børnehaveklasseledere mfl. I
alt væsentlighed fastholdt vi vores gamle lønaftale – herunder 2
ekstra løntrin for tiltrækning og fastholdelse af uddannede og et
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løntrin som kompensation for arbejdsbestemte tillæg mv.
Vi fik ligeledes indgået en forhåndsaftale for aflønning af UU-
vejledere.
Endelig fik vi lavet en aftale om ansættelse af tale-hørelærere/
audiologopæder som konsulenter.

Medlemmer
I efteråret har vi på TR-møder og i nyhedsbreve til alle medlemmer
haft fokus på at informere om de forskellige løndele, samt
gennemgået en del lønsedler. I gennemgangen har vi fundet store og
små fejl.
Der har i løbet af året været medlemssager om for meget eller for lidt
udbetalt løn. I nogle tilfælde har der været tale om ganske
betragtelige beløb, som er efterbetalt til vores medlemmer - i enkelte
tilfælde over 50.000 kr.! Det skyldes ofte forkert indplacering ved
ansættelsen eller manglende indberetning til lønkontoret ved f.eks.
forhøjelse af beskæftigelsesgraden.
På samme måde kan der være tale om, at medlemmer har fået
udbetalt for meget løn. Også i disse sager har kredsen bistået med
vurdering og forhandling.
Herudover indgår kredsen en hel del lønaftaler, både for grupper og
for enkeltmedlemmer.

Kredsen støtter selvfølgelig medlemmerne under
sygdomsforløb og medvirker ved samtaler mm., men vi
kan sjældent gøre ret meget for at løse problemerne
grundlæggende, da løsningerne skal skabes internt på
skolerne i forholdene mellem de ansatte og
arbejdsgiveren, herunder kommunen.

Uanset hvilke udmeldinger skiftende regeringer kommer
med om højere pensionsalder, det grå guld og mangel på
arbejdskraft (vist nok engang), så kommer der for de
fleste lærere et tidspunkt, hvor man ønsker at trække sig
tilbage fra arbejdsmarkedet, eventuelt trinvis.

Derfor er der mange, der henvender sig med ønske om at få
foretaget beregninger og diskutere muligheder. I nogle tilfælde også
for at planlægge omfanget af indsatsen på arbejdsmarkedet i de
kommende år.

Af andre sager kredsen har medvirket ved, kan nævnes:
samarbejdsvanskeligheder, orlov, seniordage, løn under ferie,
afholdelse af ferie, fleksjob, arbejdstid, ansættelsesbreve,
anciennitetsberegninger og afskedssager.

Styrelsens økonomiske forhold
Kredsen har et vigende medlemstal af flere årsager: puljen til tidlig

„Uanset hvilke udmeldinger skiftende
regeringer kommer med om højere
pensionsalder, det grå guld og
mangel på arbejdskraft (vist nok
engang), så kommer der for de fleste
lærere et tidspunkt, hvor man ønsker
at trække sig tilbage fra arbejds-
markedet, eventuelt trinvis.“
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indsats på 9 mio. er fjernet, der er et svagt vigende elevtal og
reformen er underfinansieret. Det betyder færre ansættelser. Hertil
kommer, at de mange føromtalte flytninger gør, at der kan gå en rum
tid, før de nyansatte er meldt ind. Det betyder mistede
kontingentindtægter. Endelig er der en del af de ikke-
læreruddannede, der fravælger at være medlemmer af DLF og
kredsen.
Det betyder samlet set, at vores økonomi er under pres. For at få
balance i budgettet har vi skåret ned på flere poster, og vi lægger
derfor også op til en mindre kontingentstigning på
generalforsamlingen.

Det forpligtende kredssamarbejde
I samarbejdet med kredsene fra Sorø/Ringsted, Næstved, Faxe/
Vordingborg og Guldborgsund/Lolland har vi månedlige møder forud
for DLF´s Hovedstyrelsesmøder. Her drøftes dagsordenen med
hovedstyrelsesmedlem Thomas Andreasen, ligesom der er
erfaringsudveksling kredsene imellem om væsentlige emner:
Udmøntning af skolereformen og især udmøntningen af Lov 409
o.m.a..
I dette samarbejde har vi afholdt kurser for tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter og samarbejdet om pædagogiske
forhold.

Pensionister
Vores aktive pensionistfraktion har i det forløbne år indbudt til et antal
vedkommende og velbesøgte arrangementer for pensionerede
lærere. Her kan nævnes: Fællessang, besøg på Krabasken,
Herlufholm Kostskole, sommertur til København, tur til Østjylland og
diverse foredrag. Det er rart at se, at så mange pensionerede lærere
fortsat føler en tilknytning til Slagelse Lærerkreds og har lyst til at
komme i huset på Matildevej.

Skolelederne
Samarbejde med Skolelederforeningen har været ganske sporadisk i
det forløbne år. Traditionen tro er vi hvert andet år sammen med
lederne på det årlige internat kursus for tillidsrepræsentanterne i
oktober.  Denne gang blev det dog uden overnatning for
skolelederne. Både det formelle og det uformelle indhold på disse
kurser er værdifulde for vores videre samarbejde. Efterfølgende er
det dog ikke lykkedes at aftale formaliserede møder.

Til sidst skal det nævnes, at vi har bestræbt os på og fremover
fortsat vil arbejde for, at vi har et realistisk billede af den
virkelighed, vi kan tegne af positive og negative forhold på alle
arbejdspladser for at gøre vilkårene bedre!
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MED-systemet i Slagelse Kommune:

HovedMED: Leif Borregård Hansen og Per Toft Haugaard

SektorMED for:

Skole: Leif Borregaard Hansen og Lisbet Rasmussen

Dagtilbud: Karin Elmhøj Pedersen

Handicap, psykiatri og misbrug: Anette Petersen

Udvalg og arbejdsgrupper under kommunen:

Arbejdsmiljørepræsentant i diverse MED-udvalg: Leif Borregaard Hansen

Seniorpolitisk udvalg: Per Toft Haugaard

Arbejdsgruppe om frivillighed: Per Toft Haugaard

Arbejdsgruppe om personalepolitik: Per Toft Haugaard og Leif Borregaard Hansen

Skolereformudvalget: Per Toft Haugard

Styregruppen for skolereformen: Lisbet Rasmussen og Per Toft Haugaard

Følgegruppe om Lov 409: Lisbet Rasmussen og Per Toft Haugaard

Evalueringsgruppen: Anne Gade Nielsen og Leif Borregaard

Arbejdsgruppe for Kompetenceudvikling: Lisbet Rasmussen og Per Toft Haugaard

Impact Counsil (VL): Lisbet Rasmussen og Per Toft Haugaard

Arbejdsgruppe om sygefravær: Leif Borregaard Hansen

Feriefonden: Leif Borregård Hansen

Ad hoc udvalg i forbindelse med konferencer: Karin Elmhøj Pedersen,

Leif Borregaard Hansen, Per Toft Haugaard.

Kredsens repræsentationer


