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Det blev ikke til en arbejdstidsaftale for lærerne i 

Slagelse Kommune. Vi har afholdt 6 forhand-

lingsmøder, men hovedparten af vores forslag 

blev mødt med, at det var forhold, som man fra 

kommunens side ønskede skulle drøftes lokalt.  

Vi har fået præciseret, at en elevfri arbejdsdag, 

som lærerne kan bruge til individuel langsigtet 

forberedelse og efterbehandling af undervisnin-

gen, tæller 8 timer. Og at nyuddannede med 

mindre end 2 års anciennitet skal undervise 2 

lektioner mindre end skolens planlægningstal. 

Det er ikke meget! 

Derudover er der kommet nogle formuleringer, 

som skærper pligten til, at ledelsen drøftelser ar-

bejdstiden med de ansatte. 

F.eks.: 

Forståelsespapiret er også på andre områder ble-

vet skærpet.  

Vi har udarbejdet en liste til tillidsrepræsentan-

terne over ændringerne og over, hvad de skal gå 

i dialog med deres skoleledere om i forhold til 

næste års planlægning. Selve forståelsespapiret 

kan du læse her:  

http://www.slagelselærerkreds.dk/politik/aftaler/arbejdstid 

De ovenstående ændringer var ikke tilstrækkeli-

ge til, at vi ville være med til at lave Forståelses-

papiret om til en decideret lokal arbejdstidsafta-

le.  

Når der ikke i budgettet var afsat midler til at 

mindske lærernes undervisningsforpligtelse, så 

ville en lokal arbejdstidsaftale i realiteten være 

en accept af Lov 409´s grundpræmis: - At lærer-

ne for at finansiere folkeskole-reformen fra 2013 

skal undervise 3 lektioner mere.  

Derfor er vi ganske godt tilfredse med, at vi ikke 

indgik en lokal arbejdstidsaftale. Og vi er ganske 

godt tilfredse med vores indsats under forhand-

lingerne, men vi er utilfredse med kommunens 

indsats og indstilling. Herunder politikernes 

manglende velvilje. 
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Forståelsespapiret 2019 

 ”Der skal være en klar forventningsaf-

stemning mellem den enkelte lærer og le-

delsen omkring opgaveoversigten.” 

”Der skal på alle skoler være fokus på, at 

den enkelte lærer får mere tid til individu-

el forberedelse.” 

http://www.slagelselærerkreds.dk/politik/aftaler/arbejdstid
http://www.slagelselærerkreds.dk/politik/aftaler/arbejdstid
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Nyt kredsstyrelsesmedlem   

Mai Britt Andreasen er desværre stoppet i 

Kredsstyrelsen . Der skal lyde en kæmpe tak til 

Mai Britt for hendes indsats i Kredsstyrelsen. 

Samtidig skal vi sige et stort velkommen til 

Martin Bengtsen fra Broskolen, som derfor ind-

træder i Kredsstyrelsen . 

På en råkold forårsdag blev Slagelse Lærerkreds 

budt indenfor på Eggeslevmagle skole. Skolens 

tillidsrepræsentant Rikke Johannsen var klar til 

at vise sin skole frem. En skole som både hun og 

mange medarbejdere er stolte af. En skole hvor 

de som medarbejdere oplever at være en del af 

det pædagogiske udviklingsarbejde, og hvor fæl-

les successer fejres med brød eller kage på lærer-

værelset.  

Eggeslevmagle Skole ligger i den østlige del af 

Skælskør tæt på byens industrikvarter. Skolen 

blev indviet tilbage i 1960 og har siden da været 

i en rivende udvikling både hvad angår skole-

størrelse, men især hvad angår det pædagogiske, 

og hvad angår det di-

daktiske arbejde.  

I dag har skolen 550 

elever fra 0. til 9. klasse 

og 46 lærere. 

Eggeslevmagle skole 

har 3 linjer i deres ud-

skoling: international 

linje, sciencelinjen og 

sportslinjen. Eleverne 

har en linjedag om ugen. Gangene i udskolingen 

bærer præg af skolens linjer.  

 

 

Man kan således møde præsentationer og bille-

der af forskellige kendte sportsfolk i gangene 

omkring idrætslinjen, videnskabsfolk på science-

linjen og eksempelvis Nelson Mandela på den 

internationale linje. 

På mellemtrinnet tilbydes eleverne p-fag. P-

fagene udbydes af lærere med en særlig interesse 

og kompetence inden for et særligt tema. Elever-

ne fra 4. til 6. klasse har i dette skoleår bl.a. kun-

ne melde sig til retromad, dans, E-sport og ab-

strakt maling.  

 

I indskolingen er lærerne rigtige gode til at lave 

en masse understøt-

tende undervisning, 

eleverne har engelsk 

fra børnehaveklas-

sen, og så har ind-

skolingsbørnene en 

af Sjællands største 

og smukkest lege-

pladser.  
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Eggeslevmagle 

Skole! 

Vi stiller 

skarpt på 
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Vælgermøde den 14. maj 2019 

10 folketingskandidater havde taget plads i 

panelet. Der blev bl.a. debatteret klimakrise 

og folkeskole. Vælgermødet blev til i et sam-

arbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole, Sko-

lelederforeningen og Kreds 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En god start på livet 

Alle børn skal godt fra start. Det 

kræver gode og fleksible dagtil-

bud og en folkeskole med fokus 

på faglighed. For børn skal vokse 

op i trygge rammer og med et håb 

for fremtiden. 

Alle skoler skal være selv-

ejende. Kommuner skal ikke 

drive skoler 

Pengene følger eleven 

Folkeskoleloven erstattes af 

en ny kort skolelov på max  

15 sider. 

Vi vil afskaffe de obligato-

riske nationale test og gøre 

dem frivillige for lærerne. 

Børn skal ikke testes på 

samlebånd. 

Nye Borgerlige 

Det radikale venstre 

Socialdemokratiet 

Det Konservative Folkeparti 

Lad os sætte skolen fri 

Folkeskolen skal både danne og 

uddanne, samtidig med at alle børn 

trives. Og så er det i skolen, børne-

nes demokratiske grundstamme 

skal sikres og udvikles. 

Socialistisk Folkeparti 
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STEM PÅ FOLKESKOLEN 

DEN 5. JUNI 

Her kan du læse korte uddrag af de frem-

mødte partiders holdninger til og visioner 

for folkeskolen.  

 

Vores mål er, at alle børn 

skal blive så dygtige som 

muligt og trives, mens de 

går i skole, så de kan bli-

ve i stand til at gribe li-

vets muligheder uanset 

deres baggrund eller op-

vækst. Det er ikke godt 

nok, at mange ikke lærer 

at læse, skrive og regne. 

Det skal vi lave om på. 

Vi vil give folkeskolen et varigt ressourceløft på 1 

mia. kr. årligt, og skolerne skal selv bestemme, hvor-

dan pengene skal bruges til at løfte kvaliteten.  
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Liberal Alliance 

Dansk Folkeparti 
Enhedslisten 

Alternativet 

Venstre 

Folkeskolereformen skal 

være frivillig for den en-

kelte skole 

Liberal Alliance mener, at 

forældre skal have et frit 

skolevalg – både mellem 

folkeskoler og mellem fol-

keskoler og friskoler. 

Der skal være frihed til at 

bestemme, hvordan un-

dervisningspligten opfyl-

des. Forældrene skal fort-

sat selv kunne vælge, 

hvor og efter hvilke over-

ordnede principper deres 

børn skal undervises. 

 Der er behov for at ændre 

grundlæggende ved folke-

skolen. Folkeskolereformen 

fra 2013 har været en kata-

strofe, der er gået ud over 

elever, lærere og forældre. 

Vi skal skabe rum for, at den enkelte 

skole selv kan træffe beslutning om, 

hvordan den ønsker at være skole, 

herunder indholdet af hverdagen, de 

strukturelle rammer for skoledagen og 

egen profil. 

Der skal tilbydes frit valg 

mellem offentlige og private skoler. Ele-

verne skal bibringes nyttige kundskaber 

- herunder forståelse for de historiske og 

kulturelle forudsætninger for landets ud-

vikling og deres eget liv som borgere i 

Danmark. 
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STEM PÅ 

FOLKE-

SKOLEN 

DEN  

5. JUNI 

 




