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Julehilsen fra formanden 

Kære medlemmer!  

Det har været et hektisk efterår. Der blev ansat en ny 
kommunaldirektør, Frank Andersen pr. 1. september, 
og som en af sine første handlinger satte han sig for 
bordenden for et organisationsudviklingsprojekt for 
hele den kommunale organisation – inklusiv skolerne.  

Det startede egentligt allerede i foråret som et struktur-
tilpasningsprojekt, hvor formålet var mere decentrali-
sering, mere fokus på kerneopgaven, bæredygtige en-
heder, politikerne tættere på arbejdspladserne og for-
enkling af MED-strukturen. Det affødte så mange ind-
vindinger, at byrådet i juni satte det på pause, indtil en 
ny kommunaldirektør var ansat. 
 
Herefter blev der nedsat en lille arbejdsgruppe som 
sammen med kommunaldirektøren skulle nytænke et 
organisationsudviklingsprojekt, der ikke havde fokus 
på struktur, men på kultur. Frank Andersen vendte tin-
gene på hovedet, ud fra tre pejlemærker: 
 
Vi skaber velfærd ved at sætte borgeren først 
Vi skaber velfærd gennem arbejdsfællesskaber 
Vi skaber velfærd ved at sætte arbejdsglæden i højsædet 
 
Det skal ske ved, at medarbejdere og arbejdspladser 
inviteres til at lave ”prøvehandlinger”, der udfordrer 
den sædvanlige måde at udføre arbejdet på, og som 
giver mening decentralt. Det skal i den forbindelse  
være ok at begå fejl. Dem lærer man meget af! 
 
Se video på InSlag: https://inslag.slagelse.dk/
organisationsudvikling  
 
Byrådet indgik en ambitiøs budgetafta-
le med ikke mindre end 59 punkter. 
Dem arbejder direktionen i øjeblikket 
på at sætte ind i en stram tidsplan. Den 
er vi i HovedMED med til at kvalifice-
re, og vi søger at få indflydelse på alle 
delelementerne. Det samme gør Sek-
torMED for Børn og Unge i forhold til 
de mange emner, der berører skolerne. 

Vi deltager fra kredsstyrelsens side i relevante tema-
analyser om folkeskolen og specialundervisningsområ-
det, og vi er også med i en arbejdsgruppe, der skal sæt-
te fokus på arbejdsglæde. Budgetarbejdet har i dette 
efterår taget lang tid. 
 

Vi har lige afholdt det første møde i forhandlingerne 
om en arbejdstidsaftale i Slagelse Kommune. Forelø-
big er der indsamlet tal på: 
 

Lærernes undervisningstimetal. Det gennemsnitlige 
ligger rimeligt, men der er store forskelle mellem sko-
lerne, og der er store forskelle på den enkelte skole. 
 

Antallet af ikke-læreruddannede. Her har tallet været 
faldende det seneste år. Det er jo godt, men der er en-
kelte skoler, der har relativt mange ikke-lærer-
uddannede ansat i faste stillinger. 
 

Lærernes tilstedeværelsespligt på skolerne. Her har 
langt de fleste en tilstedeværelsestid på 36 timer. 
Skolechefen, skolelederforeningens formand og kreds-
formanden har holdt møder med samtlige skoler for at 
udveksle erfaringer om opgaveoversigten. 
 
Endelig har alle skoler evalueret Forståelsespapiret ud 
fra nogle spørgsmål. Det gav et omfattende materialer 
for, hvordan skolerne udmønter Forståelsespapiret. 
Alle disse oplysninger vil vi bruge til at formulere, 
hvilke temaer vi ønsker at forhandle i forbindelse med 
indgåelse af en arbejdstidsaftale.  

 
Så nu håber jeg, at julefreden så småt begynder at sæn-
ke sig på skoler og kontorer. På egne og kredsstyrel-
sens vegne, vil jeg gerne ønske dig og dine nære en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår.  
 
Per Toft Haaugaard 
Kredsformand Slagelse Lærerkreds 

”Nissekredsstyrelsen” ønsker rigtig glædelig jul til alle jer medlemmer! 

https://inslag.slagelse.dk/organisationsudvikling
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Marievangsskolen har 52 lærere og ca. 700 elever. 
 
På lærerværelset går snakken, og der er en hyggelig 
stemning. Sevilay Saglicak har mistet sine nøgler. De 
bliver dog lykkeligt fundet, da en anden lærer har fået 
taget dem med hjem. En vanskelig elev bliver diskute-
ret og weekendens husbyggeri. Monika Madsen, Ulla 
Larsen og Tina Nielsen vender oprydning i depotet, 
hvor der skal sorteres i danskmaterialerne.  
 
Vi besøger ”rytmisk dag”, som er en tradition for 5. 
årgang, der hvert år afholdes som et samarbejde med 
musiknetværket i Slagelse Kommune. I denne del af 
netværket er det  Trelleborg, Stillinge og Marievang-
skolen, som samarbejder. Eleverne laver rytmisk mu-
sik og dans hele dagen i fire værksteder, og de afslutter 

med opvisning af det, de har lært.  De fire værksteder 
er linedans, stomp, dans og samspil. Jane Gammel-
gaard Hansen, der er koordinator for rytmisk dag på 
Marievangsskolen, er meget begejstret for projektet, 
som giver eleverne en fællesskabsfølelse på tværs af 
klasserne.  
 
Vi taler med Klaus Kiauen, der er AMR og TR og med 
Henrik Østergaard, der har været leder på Marievangs-
skolen siden august 2017. Han har arbejdet på forenk-
ling af indsatser. Pædagogisk arbejder personalet in-
denfor de tre områder: relationskompetence, didaktik, 
og klasserumsledelse, og det er det primære fokus for 
udviklingen af gode læringsmiljøer. Det betyder også, 
at alle andre indsatser, som måtte komme, skal passe 
ind i det. I forhold til relationskompetencen arbejdes 
med positive relationer til barnet og nysgerrighed på 
egen praksis. Ved klasserumsledelse arbejdes indivi-
duelt og i teams på rutiner og rammer. I didaktikken 
samarbejdes med UCC om den sproglige dimension, 
primært med fokus på læsning og sproglig forståelse i 
forhold til alle fag og elever. Tak for gæstfrihed til le-
delse, lærere og 5. årgang på Marievangsskolen! 

 
Skoleleder: Henrik Østergaard 

AMR/TR: Klaus Kiaulen 

 

Foto: 5. årgang i gang med linedans, 

hjulpet af lærerne Gitte Bislev Fugle-

berg og Jane Gammelgaard Hansen. 
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Marievangsskolen! 

Vi stiller 

skarpt på 

Fotos: Vinderne - årets julepynt-

ning af dør i de tre afdelinger. 


