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Løn og arbejdsforhold
Forståelsespapiret
Indgangsreplikken til forhandlinger om forståelsespapiret i 2018 handlede i høj grad
om at skaffe lærerne i Slagelse Kommune
en aftale, der afspejlede gennemsigtighed,
retfærdighed og fleksibilitet. Kredsen bragte emner som et maksimalt undervisningstimetal, sikring af forberedelsestiden og
initiativ til mere detaljerede opgaveoversigter på bordet.
Resultatet af forhandlingerne blev et tillæg
til det eksisterende forståelsespapir.
Tillægget beskriver enkelte forbedringer for
lærere på uddannelse, hvor der informeres
skriftligt om kompensationerne for at deltage i et længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb. Der tilføjedes ligeledes
en formulering omkring AMR og intentionerne om at styrke TRIO-samarbejdet ved,
at TR og AMR har samtidig arbejdstid.
Helt konkret præciseredes det, at alle lærere skal have 3-5 arbejdsdage” i hånden”
samt en tilstedeværelse på maksimalt 36
timer – dog tilstræbt, at det holdes på 35
timer.
Tillægget beskriver også en struktureret
evaluering af forståelsespapiret.
Der blev taget initiativ til fire større evalueringer:
En rundtur til skolerne, hvor kredsens formand, skolelederforeningens formand og
skolechefen blev opdateret på skolernes
procedurer for dialogen omkring opgaveoversigterne og arbejdets fordeling.
En opgørelse over kommunens og de enkelte skolers gennemsnitlige undervisningstimetal – helt ned på medarbejderniveau.
Det viste et kommunalt gennemsnitligt undervisningstimetal på 742, der dækker over
store udsving mellem medarbejdere på den
enkelte skole og på skolerne imellem.

leve en tilstedeværelsestid på 35 timer.
Resten endte på 36.
En skriftlig evaluering fra hver skole over
centrale dele af forståelsespapiret. Et centralt punkt i evalueringen var spørgsmålet
om, hvad der skulle indgå i en kommende
lokal arbejdstidsaftale. Her var mange svar,
der beskrev ønsket om et maksimalt undervisningstimetal, særskilt tid til forberedelse samt tid på opgaverne. Disse elementer blev naturligvis taget med i de nye
forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale.
OK 18
Det gav fornyet håb om at få landet en lokal arbejdstidsaftale, og det skinnede lidt
igennem på kommunalpolitikernes budgetforlig, selvom der ikke blev afsat midler
specifikt til en aftale.
Lærerne oplever fortsat et problem med
ikke at have tilstrækkelig forberedelsestid.
Skolelederne forsøger – i Forståelsespapirets ånd – at lægge forberedelsestiden i
større blokke, og det er jo godt nok, men
det bliver der jo ikke mere forberedelsestid
af. Det kan kun flere ressourcer og en kobling mellem undervisningstimetallet og tiden til forberedelse gøre noget ved.
Vi presser fortsat på for at få lavet en decideret arbejdstidsaftale, hvor der er mere
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af lærernes
arbejde, mulighed for større deltaljeringsgrad i opgaveoversigten, et maksimalt undervisningstimetal, og værn om lærernes
forberedelsestid. Men det kræver, at Byrådet prioriterer ressourcer til skoleområdet i
en budgetlægning – så kan vi få en aftale.

En opgørelse af de enkelte skolers tilstedeværelsespligt. Blot fire skoler kunne efter4

Løn og arbejdsforhold
Overenskomstforhandlingerne – OK18.
Det tidlige forår var i høj grad præget af
Overenskomstforhandlingerne. Tidligt i januar blev der indgået en såkaldt musketéred blandt de faglige organisationer om, at
der blandt andet skulle være realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid, før de
øvrige organisationer ville forhandle deres
krav. Forhandlingerne kom i forligsinstitutionen, hvor det efter højdramatiske uger
endte med et forlig.
Det er absolut ikke et resultat, der lever op
til de opstillede krav og forhåbningerne på
arbejdstidsområdet. På det område havde
vi alle ønsket os noget mere konkret.
I forhold til arbejdstiden har vi i overenskomstforliget fået et bilag, der beskriver,
hvorledes en undersøgelseskommission
skal afdække, hvordan Lov 409 understøtter eller udfordrer lærernes muligheder for
at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø, anerkendelse,
retfærdighed og en stærk professionel kapital. Kommissionen skal også komme med
anbefalinger og forslag til løsninger, som
kan danne grundlag for en forhandling af
en arbejdstidsaftale i perioden frem til
2021. Men indtil videre er Lov 409 grundlaget for lærernes arbejde.

visning, men mener at noget er rent tilsyn.
Det forfølger vi.
Det var så langt, som vore forhandlere
kunne nå, uden at de skulle skrive under
på en Lov 409 med nogle få kosmetiske
forbedringer. Det havde efter vores opfattelse været en værre situation. En konflikt
efterfulgt af et lovindgreb havde heller ikke
forbedret lærernes arbejdsforhold, folkeskolen, lærernes arbejdstid og forholdet
mellem KL og DLF. Der er brug for en ny
start. Det er intentionen med bilaget.
Resultat af OK18 - Lønstigninger
Der er også andre elementer i forliget, som
kræver lidt opmærksomhed. Her vil vi
navnlig fremhæve, at det indeholder pæne
lønstigninger, der sikrer en reallønsfremgang i perioden. Der er aftalt en reguleringsordning, så vi ikke sakker bagud med
lønstigninger i forhold til det private arbejdsmarked. Endelig er der forhandlet
0,35 % til forbedringer for vores overenskomstområde. Disse midler er brugt til en
start på et centralt lønforløb for konsulenter og psykologer, et tillæg til UU-vejledere
samt en forbedring af lønnen for børnehaveklasseledere.

Opmærksomhed på lejrskole – OK18
Der kom som det eneste konkrete en præcisering af afregning for deltagelse i lejrskole, hvorefter et helt døgn på en lejrskole
giver 14 timer + 10 rådighedstimer. Det
gjorde, at vi var særlige opmærksomme på
dette i skolernes opgaveoversigter. Her opdagede vi til vores store forbløffelse, at indregningen af lejrskoler foregik på mindst 10
forskellige måder – og ingen var rigtige.
Det har vi nu fået skolerne til at rette. Der
er dog stadig et par skoler, der ikke indregner alle 14 timer pr. døgn som under5

Løn og arbejdsforhold
Forhåndsaftale lokalløn – til psykologer, UU-vejledere og CSU-konsulenter
For lærere og børnehaveklasseledere har vi
en forhåndsaftale om lokalløn, som i 2018
er løbet videre, så her er lokalløn udmøntet
i forhold til denne. Men vi har også konsulenter og psykologer, der ikke er omfattet
af en forhåndsaftale, og for dem forhandler
vi en gang om året. Resultatet var små justeringer for psykologerne, en forhøjelse af
et koordinatortillæg for UU-vejledere og en
udbygning af CSU-konsulenternes anciennitetsforløb.
Personaleomsætningen
Personaleomsætningen har for lærere været mindre i indeværende skoleår. Siden
den 1. april 2018 har vi måned for måned
via tilsendte lønforhandlingsskemaer på
nyansatte og vores medlemssystem fulgt
antallet af lærere, der har fået job i kommunen. Helt som forventet var der i forbindelse med skoleårets start i 2018 en del
lærere, som fik job i andre kommuner, på
andre skoler, job uden for folkeskolen og
gik på pension.
Pr. 1. august blev der ansat 44 nye lærere i
faste stillinger på skolerne. Heraf var de 14

ikke-læreruddannede. Det er færre ikkelæreruddannede i forhold til sidste skoleår!
Men stadig ikke optimalt. Efter 1. august
2018 til 19. februar 2019 er yderligere 19
lærere blevet ansat. I samme tidsrum sidste år var tallet 33. Skolerne er tilsyneladende blevet lidt bedre til at fastholde de
ansatte. Det giver mere ro på skolerne.
Løntjek
Det årlige løntjek i uge 43-44 blev afholdt i
forskellige etaper. Primært på skolerne,
hvor TR stod for de indledende øvelser omkring lønsedlerne. Herefter blev afholdt et
netværksmøde med tillidsrepræsentanterne, hvor eventuelle problematikker blev
gennemgået. En væsentlig problematik opstår, hvis en ikke-uddannet lærer ikke rettes til uddannet efter endt uddannelse. Så
opstår der hurtigt et lønefterslæb. Generelt
er der rimelig godt styr på udbetalingen af
løn i Slagelse Kommune, men enkelte sager blev ført videre, og der blev udbetalt
manglende løn og tillæg i omegnen af
100.000 kr. Pr. 1. januar overgik Kommunen til et nyt lønudbetalingssystem, så vi
vil lige lave et nyt lille løntjek.
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Pædagogiske forhold
Enkeltintegrerede elever
I foråret 2018 besluttede politikerne i Slagelse, at midlerne til enkeltintegrerede elever skulle fordeles anderledes bl.a. og måske især, for at medvirke til at bringe udgifterne til specialundervisning i balance.
Konsekvensen af dette har været, at elever, der før har fået tilkendt støtte, ikke
længere får det. Elevens behov for støtte
tilgodeses nu i det omfang, skolen har råd.
Samtidig kan støtten bortfalde, hvis der
viser sig et større behov et andet sted på
skolen. Nogen kalder det en mere klog og
fleksibel udnyttelse af ressourcerne. Slagelse Lærerkreds kalder det bekymrende og
uansvarligt at lade økonomi afgøre, hvorvidt en elev har brug for særlig støtte. I
stedet for at lade det være op til en vurdering af det enkelte barns udfordringer og
ressourcer.

lederne samt repræsentanter fra Slagelse
Lærerkreds.
I forbindelse med dialogen omkring fælles
mål vil det være uundgåeligt at drøfte arbejdet med Meebook. Hvis der skal opleves
en større frihed til den enkelte lærer og
skole, må det også kunne mærkes i forventningerne i arbejdet med Meebook. Det
nytter ikke at arbejde med et redskab, hvis
det ikke kan tilpasses den enkelte skole.

Vi er bekymrede for, hvad det kommer til
at betyde for den enkelte elev, klassens
trivsel og ikke mindst lærernes arbejdsmiljø.
Fælles Mål

AULA

Folkeskoleforligskredsens beslutning om at
løsne bindingerne på Fælles Mål og give
lærerne og skolerne større frihed har været
længe undervejs. Allerede i 2017 blev beslutningen taget i forligskredsen.

Lærerkredsen deltager i drøftelser vedr.
anvendelsesstrategien og implementeringen af AULA i Slagelse Kommune. Derudover afventer vi at blive inviteret til projektgruppemøder. Det er afgørende for en
god implementering, at medarbejderne har
indflydelse.

I december 2018 blev rådgivningsgruppens
fem pejlemærker på et møde i Sorø præsenteret for repræsentanter for skoleledere, kredsstyrelser og skoleforvaltninger i
region Sjælland ved en kort og meget præcis gennemgang af de fem pejlemærker og
intentionerne bag.
Status i Slagelse er nu, at der er en lokal
arbejdsgruppe i Slagelse Kommune, der
skal bestå af repræsentanter fra skole-

Kompetenceudvikling
Børn-& Ungecentret arbejder kontinuerligt
på kompetenceudvikling for lærerne og andet personale. Senest har der være fokus
på kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. I arbejdsgruppen havde vi
fokus på, at det skulle være den enkelte
skoles behov og udfordringer, der skulle
være afgørende for, hvordan kompetenceudviklingen lokalt udmøntes.
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Arbejdsmiljø
Fysisk APV
Der er i 2018 lavet den fysiske APV, og arbejdet med handleplaner for den fysiske
APV har været i gang på skolerne. Der har
været tale om et lokalt handleplansarbejde.
Opsamlingen af den fysiske APV på AMRnetværksmødet gav et billede af problemer
mange steder med støj, højt CO2 og manglende rengøring generelt, hvilket der derfor
er sat fokus på i netværket. Der er lavet en
indeklimafolder, som kan bruges på skolerne indeholdende grænseværdier og henvisninger til måleinstrumenter og kontaktpersoner ved kommunen i tilfælde af overskridelser.

Psykisk APV
Lige inden jul blev den psykisk APV lavet.
Her venter vi på tilbagemelding fra de enkelte arbejdspladsers fokuspunkter.
Der er travlt på skolerne, og det er desværre ofte, at arbejdsmiljøarbejdet kommer i
anden række. Slagelse Lærerkreds arbejder
for, at arbejdsmiljøet generelt og i særdeleshed det forebyggende arbejde skal mere
på dagsordenen, så der skabes bedre vilkår
for arbejdsmiljøet generelt - og derved kan
opnås arbejdsglæde kommunes nye indsatsområde.

AMR-netværket
I forhold til arbejdsmiljø har det i indeværende periode lykkedes i Sektor-MED at få
fire møder i AMR-netværket. Indholdet i
møderne består af vidensdeling og oplæg,
og netværket har i det sidste skoleår behandlet: trivselsundersøgelsen, AMRårshjul, indeklima - folder, fysisk arbejdsmiljø i forhold til målinger af støj, CO2,
temperatur mv., forebyggelse af vold og

trusler - brug af riv/krads skemaer, stress forebyggelse og håndtering, psykisk APV og
meget mere.

Bedre vilkår til den lokale AMR
Centralt i kommunen er der mange gode
initiativer i forhold til arbejdsmiljø, hvor der
er dygtige konsulenter, som lægger gode
materialer på InSlag, der er ligeledes opbakning til AMR-netværket. Men lokalt er
den enkelte AMR dog fortsat overladt til at
kunne bede om ”den nødvendige tid” på
skoleniveau. Som oftest er det en time om
ugen, hvilket i forhold til sammenlignelige
kommuner ligger 2/3 under deres tidsramme.

Flere forebyggende initiativer mht.
stress og vold og trusler - lokalt
Det er vigtigt for Slagelse Lærerkreds, at
der bliver sat et større fokus på arbejdsmiljøet på skolerne. Ser vi i HR-redegørelsen
2018 under henvendelsesårsager til psykologisk rådgivning, så står vores Center for
børn og unge for flest henvendelser med
36%, og ”Stress og udbrændthed” er største årsag. ”Stress og udbrændthed” er steget fra 37% i 2017 til 43% i 2018. Et år
hvor kommunen netop har haft stress som
indsatsområde! Inklusionsdagsorden med
ofte færre ressourcer er også medvirkende
til, at antallet at vold og trusler stiger. Dette område kalder også på et fælleskommunalt initiativ. TRIO-samarbejdet mellem
AMR, TR, og leder, er der mange gode tilkendegivelser omkring, men der savnes
dog handling bag ordene.
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Kredsforhold
Kredsen har haft et roligt år i forhold til
udskiftninger. Kim L. Ladefoged vores førstesuppleant stoppede til jul, da samarbejdet om UU-vejledningen mellemi Slagelse,
Sorø og Ringsted-vejlederne lukkede. Martin S. Bengtsen – TR på Broskolen har
overtaget pladsen som førstesuppleant i
styrelsen.

Kredsens økonomiske forhold
Slagelse Lærerkreds har for år tilbage haft
en forholdsvis stor egenkapital. Med udgangspunkt i, at medlemmernes penge ikke
skal samle støv på en kredskonto, har det
været acceptabelt med en overskridelse af
budgettet nogle år. Men bliver kassebeholdningen for lav, kan regningerne ikke
betales. Derfor besluttede styrelsen at
bremse op og gå forbruget igennem med
henblik på at generere et overskud i 2018.
Det er lykkedes, og kredsen kommer ud
med et overskud på omkring 200.000 kr.
Det er naturligvis mange penge, men der
er også blevet holdt meget igen, og det har
kunnet mærkes.
Generalforsamling godkendte, at kontingentet ikke skulle stige i 2018. Styrelsen
lægger ikke op til kontingentstigning for
2019 – set i lyset af det gode resultat. Men
vi er til gengæld bevidste om et svagt vigende medlemstal, og at lønninger og priser generelt vil stige. Derfor lægger kredsstyrelsen op til en kontingentstigning pr. 1.
januar 2020. Hvor stor kontingentstigningen vil blive, er ikke fastlagt, og en evt.
kontingentstigning skal først vedtages på
generalforsamlingen i marts 2020.

gen, at der i MedlemsNyt blev bragt mere
positive og ”skolenære” historier. Derfor
har vi indført ”Spot på skolerne”, og at der
i hvert nummer er ”spot” på en af kommunens skoler. MedlemsNyt har også indført
en fast boks ”Fakta om arbejdstid”.
Den involverende fagforening er endnu et
vigtigt indsatsområde, og vi har drøftet,
hvordan vi får mere synlighed på skolerne.
Det er kredsens tanke, at der skal være
tilbud om et skolebesøg på alle skolerne af
det kredsstyrelsesmedlem, som er tilknyttet netværkene af skoler. Det er dels for, at
kredsen bliver mere synlig for medlemmerne, men også så kredsstyrelsen får et bredere billede af skolerne, som de repræsenterer.
Da udviklingen går i retning af mere brug
af de sociale medier, har kredsen haft mere
fokus på brug af vores Facebookside.
Kommunikationsplatformen DLF InSite er
fortsat tilgængelig for alle medlemmer og
er ved at være over de værste ”børnesygdomme”. Vores erfaring fra kredsen er, at
platformen fungerer godt som arkiv, hvor
man kan finde mange lokale og centrale
dokumenter og publikationer.

Kommunikation
I forhold til kredsens kommunikation har vi
i indeværende periode arbejdet med en
videreudvikling af vores MedlemsNyt. Det
var et medlemsønske på generalforsamlin9

Kredsforhold
Sagsbehandling
Sagsbehandlingen har primært drejet sig
om spørgsmål fra medlemmerne vedrørende barsel, arbejdstid, løn- og overenskomstforhold, rådgivning vedrørende tjenestemandspension, sygefravær både i forhold til arbejdspladsen og i forhold til Jobcentret og de forløb og vilkår, de er omfattet af der.
Kredsen har ydet bistand i en del afskedigelses- og tjenstlige sager, og har deltaget
i de omsorgssamtaler, hvor medlemmet
har ønsket det herunder indgået fratrædelsesaftaler, hvor det var ønsket af medlemmet.
Endvidere har Kredsen ydet bistand og
rådgivning til medlemmer, der blev forflyttet til anden skole.
Kredsen har varetaget de årlige lønforhandlinger for de mindre medlemsgrupper,
og deltaget i enkelte klubmøder samt bistået medlemmer, der skulle virksomhedsoverdrages til andre kommuner.
Der har været et stigende antal medlemshenvendelser vedrørende inklusion og de
problemer, den medfører for det generelle
arbejdsmiljø og for undervisningsvilkårene,
samt for trygheden.

Tillidsrepræsentanter
TR har den helt afgørende rolle, når der
skal sættes fokus på dine udfordringer i
dagligdagen. Det er nemlig TR, der har den
daglige kontakt og derfor også dem, der
kan fortælle, hvordan hverdagens opgaver
opleves. Uden gode TR’er duer det ikke, og
heldigvis har vi i Slagelse Lærerkreds gode
og engagerede folk på posten! Vi har et tæt
samarbejde især på møderne på kredskontoret, hvor vi udveksler oplevelser, meninger og viden, så alle bliver klogere på med-

lemmernes udfordringer, Slagelse Kommunes Børne-og Ungepolitik og udmøntning
og DLF’ arbejde centralt. På det årlige TRkursus havde vi på førstedagen selskab af
skolelederne, hvor vi havde følgende punkter på dagsordenen: AULA – hvordan forventes implementeringen; Status og arbejdet mod en arbejdstidsaftale; Humor, arbejdsglæde og trivsel, Tiden og det grænseløse arbejde.
TR er jo ikke alene bindeled mellem jer
medlemmer og DLF, men også en væsentlig del af samarbejdet i TRIO’en - altså
samarbejdet med lederen og arbejdsmiljørepræsentanten.

Det forpligtende kredssamarbejde
Det forpligtende kredssamarbejde består af
kredsene for kommunerne i Sorø, Ringsted,
Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund
og Lolland. Her har vi haft månedlige møder forud for DLF´s Hovedstyrelsesmøde,
hvor hovedstyrelsesmedlem Thomas Andreasen deltager. Og da han har tilknytning
og lokalt kendskab til vores område, er han
vores direkte kontakt til Hovedstyrelsen. Vi
har derfor drøftet hovedstyrelsens dagsorden med Thomas, ligesom der har været
erfaringsudveksling kredsene imellem om
væsentlige emner f.eks. overenskomstforhandlingerne i foråret, det daglige arbejde i
kommunerne, kommunikationsplatformen
DLF InSite og kongressens dagsorden.
I dette samarbejde har vi arbejdet i tre udvalg vedr. arbejds- og pædagogiske forhold
samt kurser, hvor der har været afholdt
kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er også i det forpligtende
kredssamarbejde vi har koordineret møder
for vores mindre medlemsgrupper.
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Kommunale forhold
Skolelederne
Som et initiativ af Ny Start i overenskomsten, hvor der skulle gøres meget mere ud
af samarbejdet med Skolelederforeningen,
har de to bestyrelsesformænd holdt månedlige møder, hvor mange forhold af fælles interesse har været vendt. Som det seneste initiativ har de to bestyrelser holdt et
fælles møde, hvor der blev aftalt en lang
række initiativer, som vi i fællesskab vil
iværksætte. Det drejer sig blandt andet om
initiativer i forbindelse med Folketingsvalget, en konference om folkeskolens fremtid, det nye Folkeskoleforlig, TRIO-dag for
TR, AMR og skoleledere, budgetforhold i
kommunen, udmøntning af ændringerne af
fælles mål mv.

Pensionisterne
Vores aktive pensionistfraktion, har i det
forløbne år lavet et stort antal vedkommende og velbesøgte arrangementer for
pensionerede lærere. Her kan blandt andet
nævnes: Foredrag om genoplivning med
hjertestarter, ”En luksusvagabond kom forbi” og det samme gjorde et gammelt børnehjælpsbarn. Herudover har der været
diverse udflugter til seværdigheder og hyggelige sammenkomster i kredskontoret.
Det er rart at se, at så mange pensionerede lærere fortsat føler en tilknytning til Slagelse Lærerkreds.

Springsteen. Og selvfølgelig var der også
masser af snak og hygge med kolleger fra
hele kommunen.

På sidste års generalforsamling opfordrede
vi deltagerne til at komme med gode forslag til kredsstyrelsen. Her kom bl.a. et
forslag om arrangementer, der er praksisnære. Derfor inviterede vi Rebekka Anslev,
folkeskolelærer og blogger på ”Med al ære
og respekt” til at komme og fortælle om,
hvilke udfordringer både eleverne og lærerne kan stå i, når en del børn lever i to
forskellige kulturer samtidig. Nogle gange
fører dette til en form for social kontrol,
hvor de ikke føler sig hjemme i nogen af
"verdenerne". Det var en personlig beretning om, hvordan det har været at leve i et
religiøst parallel-samfund og være en del af
den danske skole samtidig.

Medlemsarrangementer
Åbent arrangement var I 2018 den 9.
marts i Musikhuset, hvor vi havde besøg af
Jacob Taarnhøj, der med sin intelligente
humor gav stof til eftertanke og et godt
grin. Musikken var med "E-Street Jam", der
satte gang i festen med musik af Bruce

Medlemsarrangement med Rebecca Anslev,
blogger på – ”Med al ære og respekt”.
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Kommunalvalget
Den brede konstitueringsaftale efter kommunalvalget holdt kun kort tid. Allerede i
marts måned blev den politiske udvalgsstruktur ændret på grund af snitfladeproblemer mellem udvalgene. Det fik som
konsekvens, at Venstre, Dansk Folkeparti
og Radikale Venstre mistede deres flertal i
flere udvalg og alle deres formandsposter.
Det gav noget politisk røre.

I foråret besluttede Byrådet at iværksætte
en omfattende organisationsændring i
Slagelse Kommune, der skulle sætte fuld
fart på decentraliseringen, så der i fremtiden kun skulle være to niveauer i kommunen: Direktionen og de decentrale virksomhedsledere. Alle sektorchefer skulle
være en slags konsulenter uden ledelsesbeføjelser over for virksomhedslederne. Det
skulle i fase 2 føre til at samle alle virksomheder i geografiske fællesskaber med
fælles ledelse. Hensigten var at finde en
besparelse på 20 mio. kr.

specifikke gennemgange af mulighederne
for at skabe tættere relationer mellem de
tre ledelsesniveauer. Gennemgangen sker
på baggrund af eksisterende notater fra
arbejdsgrupperne, de indkomne høringssvar hertil samt arbejdet med fagligt og
økonomisk bæredygtige virksomheder. Og
at det besluttede sparekrav på 20 mio. kr.
blev fjernet. Det var en beslutning, vi var
ganske godt tilfredse med.

Efter et helt år med en konstitueret kommunaldirektør blev, Frank E. Andersen pr.
1. september ansat i stillingen. Straks han
var kommet på plads i jobbet, tog han fat
på at igangsætte en organisationsudvikling
af hele kommunen på baggrund af ovenstående. Til det formål blev nedsat arbejdsgrupper, hvor kredsen er centralt placeret.
Organisationsudviklingsprojektet hviler på
følgende:

Der blev nedsat fire bredt sammensatte
arbejdsgrupper, som skulle komme med
anbefalinger på, hvordan det skulle foregå.
Det blev til mange intense møder i foråret,
der endte med, at et oplæg blev sendt i
høring. Det kom der rigtigt mange kritiske
høringssvar ud af.

Vi skal skabe velfærd for borgerne.

Det endte med, at byrådet i juni besluttede, at der arbejdes videre med de bærende
principper for omorganisering "Bedre velfærd til borgerne" dog således, at der i det
videre arbejde tages afsæt i tre ledelsesniveauer: virksomheder, fag-/stabscentre og
direktion. Samtidig igangsættes område-

Mindre hierarki – mere netværksdannelse.

Vi skaber velfærd gennem arbejdsfællesskaber.
Vi skaber velfærd ved at sætte arbejdsglæde i højsædet.
Vi udvikler gennem prøvehandlinger.

Organisationsudviklingsprojektet skal rulles
ud i 2019, og det vil få betydning for alle
arbejdspladser. Tillid, arbejdsmiljø, TRIOsamarbejde, arbejdsglæde og kerneopgaven er nøgleordene.
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Budgetforlig
I november blev der indgået et bredt budgetforlig på ikke mindre end 59 punkter.
Det forsøger at adressere kommunens udfordringer med at finde balance mellem
indtægter og udgifter i en tid, hvor udgiftspresset bliver større og større, og indtægterne ikke vokser tilsvarende. Derfor er en
del af budgettet formuleret som indsatsområder, der skal arbejdes nærmere med, og
som kræver en nærmere udredning. Vi har
gennemgået budgetforliget nøje med henblik på at få indflydelse på udmøntningen
der, hvor det vedrører dig som medlem.
Det være sig gennem HovedMED, SektorMED, på skoleniveau og i samarbejde med
Skolelederforeningen.

I budgettet er begrebet ”råderumskatalog”
afskaffet og erstattet af en 0,7% besparelse på alle områder i 2020 og fremover dog
således, at på Børne- og Ungeområdet bliver pengene i området. Det er det politiske
udvalg, der kan fordele midlerne inden for
området. Det bliver vores opgave at argumentere med, at skoleområdet får tilført
nogle af disse midler. Der mangler fortsat
24 mio. kr. på skoleområdet, hvis vi skal
kunne levere det forventede serviceniveau i
forhold til sammenlignelige kommuner.

adgang til at få politikerne i Økonomiudvalget i tale. Det er henover året blevet til en
hel del møder, hvor meget har været præget af kommunens økonomi, budget og udrulningen af strategiplanen.
Der er fortsat arbejdet med at implementere indsatsområderne:
◦ Personalepolitikken, hvor der er igangsat
arbejdet med at revidere vores personalepolitiske retningslinjer.
◦ Kodeks for samarbejde og den gode dialog i praksis.
◦ Arbejdsmiljø.
◦ Sygefravær.
◦ Kerneopgaven.
Der er lavet en detaljeret plan for udmøntningen af alle indsatsområderne. De bliver
løbende sendt ud i hele organisationen og
orienteret om det på TR-møderne.
I HovedMED har der været afholdt 11 møder i 2018. Her er der bl.a. blevet drøftet:
Personalepolitiske retningslinjer vedr. relationer på arbejdspladsen
Databeskyttelsesforordningen
Budgetbehandling

Hoved MED

Rammer for ændret organisering

Arbejdet i HovedMED fylder en del især for
kredsens formand, som også er næstformand i HovedMED. Det første halve år var
det præget af den politiske situation og organisationsændringsprocessen, og det gav
ekstra møder. Det andet halve år var præget af, at vi fik en ny kommunaldirektør,
der satte sig i spidsen for organisationsudviklingsprocessen, og det gav også ekstra
møder.

Rammer for den centrale trivselsundersøgelse
Whistleblowerordning
Røgfri skoletid
Røgfri arbejdstid
Organisationsudvikling

Det er i HovedMED, at de overordnede retningslinjer bliver lavet. Det er her de overordnede forhold for alle medarbejdere bliver fastlagt, og det er her vi har en direkte
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Sektor MED
Som konsekvens af politikernes ønske om
en omstrukturering af centrenes opdeling,
er centrene for skole- og børn- og ungeområdet slået sammen. Derfor omfatter SektorMED nu hele Børn- og Ungeområdet. Der
har derfor været afholdt et par møder, hvor
det har handlet om, hvem udvalget nu er,
og hvilke opgaver det giver. Fra at være et
begrænset område med skoler dækker udvalget nu et kæmpe område, hvor alle der
arbejder med aldersområdet 0- 18 år er
samlet, det kan der sikkert være nogle fordele ved, men ind til videre har det givet
en del udfordringer. Det er to kulturer der
skal finde sammen, og både sprogbrugen
og arbejdsvilkårene er meget forskellige i
de to områder. Der er også reduceret i antal møder, hvilket har ført til nogle lidt hektiske møder. På møderne har vi bl.a. talt
om budget, arbejdsmiljø, forflyttelser, div.

høringer og selvfølgelig det nye SektorMED’s forretningsorden og opgaver.
SektorMED for Handikap og Psykiatri
Arbejdet i SektorMED for Handikap og Psykiatri har primært omhandlet budgetter,
organisationsændringer og tilhørende proces, gennemgang og revidering af gældende politikker på området, høringssvar, samt
erfarings- og meningsudveksling på tværs
af virksomhederne inden for sektorområdet.
Senest er der arbejdet med røgfri arbejdstid og deltidsansattes vilkår og adgang til
højere timetal. Kommende emner vil være
ideudvikling og evt. udarbejdelse af forslag
til en seksualpolitik, så området bl.a. kan
tage højde for WHO´s definitioner og retningslinjer.

Diagram viser de 11 centre, der er slået sammen til 7 fagcentre og 2 stabe.
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Kredsens repræsentationer
Kredsens repræsentationer i det forgangne år
HovedMED: Per Toft Haugaard

Feriefonden: Per Toft Haugaard.
Styregruppen for skolereformen: Lisbet
Rasmussen og Per Toft Haugaard

SektorMED for Børn- og Unge:
Lisbet Rasmussen og Mai-Britt Andreasen

Kredsens udvalg:

SektorMED for Handicap, psykiatri og misbrug: Klaus Kiaulen

Kommunikationsudvalg: Mai-Britt Andreasen, Lisbet Rasmussen, Per Toft Haugaard, Jacob Seersholm

Udvalg og arbejdsgrupper kommunen:

Organisationsudvalg: Lisbet Rasmussen,
Stine Leschly Schultz, Katja Holm

Arbejdsgruppe om arbejdsglæde: Per Toft
Haugaard

Pædagogisk udvalg: Stine Leschly Schultz,
Mai-Britt Andreasen, Lisbet Rasmussen

Arbejdsgruppe om organisationsudvikling:
Per Toft Haugaard
Arbejdsgruppe for ændring af MED-aftalen:
Per Toft Haugaard og Mai-Britt Andreasen
Arbejdsgruppe om personalepolitik: Per
Toft Haugaard

Fagligt udvalg: Jacob Seersholm, Lisbet
Rasmussen, Per Toft Haugaard, Katja Holm
Husudvalg: Per Toft Haugaard og Lisbet
Rasmussen

Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling:
Lisbet Rasmussen og Per Toft Haugaard

Kommunikationsudvalg: Mai-Britt Andreasen, Lisbet Rasmussen, Per Toft Haugaard, Jacob Seersholm

AULA: Stine Leschly Schultz. Klaus Kiaulen,
Jacob Seersholm og Lisbet Rasmussen

Organisationsudvalg: Lisbet Rasmussen,
Stine Leschly Schultz, Katja Holm

Fælles Mål: Stine Leschly Schultz og Lisbet
Rasmussen

Pædagogisk udvalg: Stine Leschly Schultz,
Mai-Britt Andreasen, Lisbet Rasmussen

AMR-netværk: Mai-Britt Andreasen og
Klaus Kiaulen
Kredsstyrelsen:
Klaus Kiaulen
Kim L. Ladefoged
Jacob Seersholm
Per T. Haugaard
Stine L. Schultz
Lisbet Rasmussen
Mai-Britt Andreasen
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