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En anderledes generalforsamling 

Torsdag d. 20. august afholdt Kredsen en lidt anderledes valggeneralforsamling i Slagelse Musikhus. Normalt afholdes 

generalforsamlingerne i marts på en af kommunens skoler, men pga. coronarestrektioner var Kredsen nødsaget til at 

udskyde og ændre stedet for afholdelse. Desuden skulle der helt uvant efter 18 år vælges en ny formand efter, at Per 

Haugaard havde valgt at gå på pension.  

De 89 deltagere på Musikhusets tilskuerrækker var bl.a. kommet for at høre formanden berette og kassereren frem-

lægge Kredsens regneskab.  

Efter dette gik valghandlingerne til de forskellige styrelsesposter i gang. Det mest nervepirrende var nok formandsval-

get, hvor Jacob Seerholm fra Flakkebjerg skole og Lisbet Rasmussen fra Vemmelev Skole havde meddelt deres kandi-

datur.  

Resultatet var tæt med 43 stemmer til Lisbet og 46 stemmer til Jacob. Lisbet valgte efterfølgende at trække sig fra alle 

sine poster.  

Derudover blev flg. valgt til den nye styrelse: Stine Leschly Schulz (Skælskør Skole), Klaus Kiaulen (Marievangskolen), 

Martin Siggaard Bengtsen (Broskolen), Silvija K. Andersen (Storebæltskolen) og Susanne Vogtmann Lund (Stillinge Sko-

le). Endvidere blev Niels Randløv (Slagelse Heldagsskole), Camilla Lund Oxenbøl (Søndermarksskolen) og Micael Tasse-

ron (Antvorskovs skole) valgt som suppleanter.  

Foran Jacob Seersholm og den bredt sammensatte styrelse ligger nu et stort arbejde med en ny konstituering, rådgiv-

ning af medlemmer og nye indsatsområder samt en videreførelse af samarbejdet med skoleledere, forvalt-

ning og politikere. Det bliver spændende at komme i gang med det nye arbejde. 

På generalforsamlingen blev der endvidere vedtaget en udtalelse om ressourcetildelingen i Slagelse Kom-

mune. Denne blev efterfølgende sendt til kommunens byrådspolitikere og lokale medier. Du kan læse udta-

lelsen på næste side 

September 2020 

Septembers himmel er så blå, 

dens skyer lyser hvide, 

og lydt vi hører lærken slå 

som før ved forårstide. 

Den unge rug af mulden gror 

med grønne lyse klinger, 

men storken længst af lande fór 
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Udtalelse: 
 
Generalforsamlingen i Slagelse Lærerkreds   
udtaler d. 20. august 2020 
Det er forsamlingens bekymring, at den nuværende ressour-

cetildeling giver ulige økonomiske muligheder for at drive 

skole.  

En del skoler har linjer for alle eller en del af eleverne. Det 

kan fx være klasser med særlig fokus på science, idræt, 

kunst eller andre valgfag. 

Profileringen med linjer kan være positiv og nødvendig i en 

tid med en større grad af individualisering, hvor folkeskolen 

bliver valgt fra af alt for mange til fordel for fri- og privat-

skolerne. Hensigten med de forskelligartede skoletilbud skul-

le i første omgang være, at nuværende og kommende elever 

vælger at blive i vores alle sammens folkeskole. Men ikke at 

vi får kommunale folkeskoler, der skygger for og konkurre-

rer med hinanden. 

Tildelingsmodellen forsøger ganske vist, at tilgodese skoler 

med lave klassekvotienter, men der er alligevel store forskel-

le på hvilke aktiviteter, der kan iværksættes på skolerne, og 

hvor højt undervisningstimetal den enkelte lærer pålægges, 

for at økonomien kan hænge sammen. Skoler med høje klas-

sekvotienter eller med mange visiterede elever er de økono-

misk mest robuste og har de bedste forudsætninger for at 

udbyde særlige linjer og gøre deres elever så dygtige som 

muligt.  

Alle elever har krav på den bedst mulige undervisning i gode 

rammer uanset, hvilken del af Slagelse Kommune de er bo-

sat i og går i skole eller hvilke forudsætninger de kommer 

med socialt, økonomisk og personligt. 

Kommunens folkeskoler skal naturligvis være forældrenes 

og elevernes første valg.   

Alle skoler skal kunne blomstre – men i samme bed til gavn 

for alle børn og unge.  

 

 

 

Nyt fra din Kredsstyrelse 

Onsdag og torsdag d. 2 og 3. september var den 

nye kredsstyrelse samlet for første gang siden 

generalforsamlingen for at udpege næstfor-

mand, kassere og forskellige udvalgsposter. Der-

næst udvalgte styrelsen næste års indsatsområ-

der.  

Et helt centralt område bliver den nye arbejds-

tidsaftale, der blev stemt hjem tidligere på må-

neden. Aftalen bygger i høj grad på tillid, dialog 

og samarbejde mellem ledelse, forvaltning og 

medarbejdere. Dette ser vi frem til. 

Stine Leschly Schulz overtager posten efter Lis-

bet Rasmussen og bliver Kredsens nye næstfor-

mand. Klaus Kiaulen afløser Jacob Seerholm og 

er vores nye kassér 
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Tak for indsatsen Lisbet 

Gennem en lang årrække har Lisbet Rasmussen været en 

stor og tydelig del af Slagelse Lærerkreds. Lisbet har i alle 

årene arbejdet hårdt for lærernes løn- og arbejdsforhold og 

særligt tillidsrepræsentanterne har fået stor og velfortjent 

opmærksomhed i hendes arbejde. Kredsen siger tak for de 

mange års arbejde for foreningen og kredsen og ønsker alt 

det bedste fremover.  

Kredsstyrelsen v. Jacob Seerholm 

 

Næstformanden takker af 

I årene først som tillidsrepræsentant og sidenhen som sty-

relsesmedlem i Slagelse Lærerkreds har jeg været på en fan-

tastisk rejse. At få lov til at blive uddannet og dannet i Dan-

marks Lærerforening har været et privilegium både på et 

fagligt og personligt plan.  

Det har åbnet døren for mange års samarbejde med et hav 

af andre engagerede mennesker. Her tænker jeg ikke kun 

på alle de andre tillidsvalgte i DLF, men også på skoleledere, 

kommunale chefer og medarbejdere samt andre organisati-

onsvalgte, som jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sam-

men med. Det har været i et utal af møder, hvor vi har givet 

idéer til udviklingen af skolevæsenet, og i forhandlingsmø-

der, hvor vi har arbejdet for bedre løn- og arbejdsforhold.  

Gennem årene har det altid et arbejde med nærværende og 

vigtige problematikker, der er blevet vendt og drejet, og 

hvor vi er blevet inspireret til udvikling af både skolevæse-

net og arbejdsforholdene. 

Alt dette og hverdagen med kollegaerne på Matildevej 9 vil 

jeg helt sikkert komme til at savne.  

Stafetten giver jeg hermed videre til den nye kredsstyrelse 

med opfordringen til aldrig at give op med at tro på samar-

bejdet i kampen for, at man  her i kommunen har en god 

arbejdsplads, hvor alle får de bedste muligheder for at lyk-

kes! 

Nu glæder jeg til at komme tilbage på fuld tid på Vemmelev 

Skole. Jeg er nemlig så privilegeret, at jeg fortsat skal arbej-

de i verdens bedste job - nemlig som lærer!  

Tak for mange års samarbejde! 

Lisbet Rasmussen 

Fakta A20 

Stemmetal for arbejdstidsaftalen  

Stemmedeltagelse i Slagelse (på lands-

plan):  74,773%  (77,763% ) 

Ja / nej stemmer i Slagelse (på landsplan): 

58,2% / 41,5%  (67,2% / 32,8%)  


