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Anderledes generalforsamling 

Kort generalforsamling med 

efterfølgende mad og musik!  

I år vil vi forsøge at gøre generalforsamlingen festlige-
re og kortere. Derfor inviterer vi alle medlemmer først 
til generalforsamling et par timer og derefter til god 
mad og drikke, inden RetroEffekt spiller op til cafe-
stemning. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.  
 
Vi håber, I har lyst til en kombineret fagpolitisk og 
festlig aften med gode nuværende og tidligere kolle-
gaer. Tag allerede nu fat i en kollega og tilmeld jer til 
jeres tillidsrepræsentant. Af hensyn til bestilling af 
aftensmad og drikke bedes tillidsrepræsentanterne 
give besked senest fredag den 15. marts.  Der bliver 
uddelt ”drikkebonner” ved indgangen.  
 

Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds 
fredag den 22. marts 2019 kl. 17  
på Marievangskolen, Holmstrupvej 7,  
4200 Slagelse.  

Foreløbig dagsorden: 
Velkomst og generalforsamlingens åbning. v. 
kredsformand Per Toft Haugaard 

 - Valg af dirigent. 
- Godkendelse af forretningsorden 
- Mundtlig beretning. 
- Godkendelse af det reviderede regnskab for 
perioden d. 1.1. 18 - 31.12. 18.  

- Indkomne forslag, som skal være kredskon-
toret i hænde senest d. 12. 3.19. 

- Godkendelse af budget og fastlæggelse af 
kontingent for d. 1.1. 2019 - 31.12. 2019 

- Valg jf. vedtægterne § 8, som denne gang er 
kritiske revisorer og revisorsuppleanter. 

- Eventuelt. 

Status på forhandlingerne af aftale/forståelsespapir 

I januar og februar har vi foreløbigt haft fem forhandlingsmøder med Slagelse Kommune om en arbejdstidsaftale/
forbedring af vores forståelsespapir. Vi fremsendte før første møde ønske om at drøfte: maksimalt undervisningstimetal, 
tydelige opgaveoversigter, sikring af den individuelle og fælles forberedelsestid, fleksibel og professionel tilrettelæggelse 
af lærernes arbejdstid, nyuddannedes vilkår ved ansættelse, tid til efter- og videreuddannelse, tid til prøveafvikling, sik-
ring af tid til arbejdsmiljørepræsentanternes funktion, sikring af tid til tillidsrepræsentanternes funktion, indregning af 
lejrskole i opgaveoversigten, deltidsansattes vilkår. 

Kommunen har fremsendt, at de ønsker: At en eventuel aftale skal tage udgangspunkt i det nuværende forståelsespapir, at 
aftalen skal have en værdibaseret tilgang med størst muligt decentralt råderum, hvor ledelse og lokal-MED har størst mu-
lig frihed. Den skal ikke være tung administrativ og skal kunne rummes inden for den eksisterende økonomiske ramme. 
Ensartet placering af ferieuger. 
 
Da budgetforliget ikke afsætter penge til en aftale, og vi har dét ufravigeligt krav for at ændre vores forståelsespapir til en 
egentlig aftale, at  kommunen imødekommer centrale elementer i de forhandlingsforslag, som vi har fremlagt, så står vi 
med en mindre gordisk knude på nuværende tidspunkt. Vi håber dog, at kommunen husker, at der er i budgetforliget også 
står, at politikerne ønsker et aftale/forståelsespapir med ”..mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden for 
den enkelte lærer med udgangspunkt i den enkelte lærers ønsker”. Onsdag den 27. februar er afsluttende forhandling. 
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I rækken af skoleportrætter er vi nu nået til Flakke-
bjerg Skole, der har navn efter den lille landsby på ve-
jen mellem Slagelse og Dalmose. Udefra syner skolen 
ikke af meget, men indenfor er der masser af liv.  
 
Flakkebjerg Skole har 10 lærere og omkring 130 ele-
ver og hører derfor til kommunens mindre skoler.  
 
Ligesom på kommunens øvrige skoler arbejdes der 
flittigt med pædagogisk udvikling. Skolen deltager  i 
A.P. Møller-projekt sammen med Antvorskov og Has-
højskolen, ligesom de hvert år deltager i konkurrence-
dage med LEGO Space og First LEGO League. Netop 
nu forbereder 3. og 4. klasse sig på den nært foreståen-
de LEGO Space konkurrencedag 7. marts. Det er en 
arbejdsform, hvor innovation og projektarbejde er bæ-
rende elementer. De to klasser har valgt hver deres em-
ne, som omhandler at gøre livet som astronaut lettere 
eller om at kunne tage længere ud i rummet. Og så 
skal de konkurrere om at programmere en robot til at 
løse opgaver på en bane. 
 

 

Èt af Flakkebjerg Skoles helt store projekter er Symfo-
niorkestret. Alle elever på skolen spiller et klassisk 

musikinstrument, og de ældste elever har efterhånden 
spillet i snart fire år. Flere elever er begyndt i hen-
holdsvis musikskolen og Slagelse Garden. Projektet er 

netop et samarbejde mellem Flakkebjerg Skole og Sla-
gelse Musikskole. Der har været afholdt øveweekender 
med overnatning på skolen, og orkestret har spillet 

koncerter – både alene og med det prominente orkester 
Copenhagen Phil. I 2020 skal orkestret igen give kon-
cert med Copenhagen Phil og Sigurd Barret.  

 
Skoleleder: Lisbeth Bergstedt, TR: Jacob Seersholm, AMR: Anne 

Mette Qvist, TR sup: June Mie Sørensen  

Foto: Forberedelserne til konkurrencedag med LEGO Space. 
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Flakkebjerg Skole! 

Vi stiller 

skarpt på 

Foto: Flakkebjerg Skoles  

            Symfoniorkester. 


