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Hvad var det dog 

der skete? 

Mit vinterfrosne 

hjertes kvarts 

må smelte ved at se 

det, 

den første dag i 

marts. 

Hvad gennembrød 

den sorte jord 

og gav den med sit 

søblå flor 

et stænk af himlens 

tone? 

Den lille anemone, 

jeg planted dér i fjor 

Kære medlem. 

Undskyld på forhånd, hvis nedenstående bliver en smule højt ragende. MEN måske kan I alle nikke genkendende til dele af 

indholdet her… 

Ytringsfriheden ude på arbejdspladserne nationalt og lokalt er under pres og udgør grundlæggende set et demokratisk pro-

blem. Det strider mod tanken om et professionsideal for lærerne og sender skolevæsnet ind i en nedadgående spiral, fordi 

flere ikke tør eller vil gøre opmærksom på de reelle problemer i den dagligdag, som opleves af lærerne. 

I Slagelse Lærerkreds har vi kontakt til både ledere og medarbejdere dagligt og stifter således bekendtskab med mange for-

skellige former for ledelse, personalepleje, medarbejderkulturer og inddragelse af de ansatte  - på en mere eller mindre hen-

sigtsmæssig måde. Styrelsen vil på forhånd ikke tage stilling til, hvad der i vores øjne er bedst og hvad der er dårligst i den 

forbindelse, men kan kun opfordre til, at vores ledere altid tør og vil bringe deres medarbejders nysgerrighed, potentiale, er-

faringer og professionelle viden i spil. Dette gøres og kan gøres på mange måder med forskellig graduering. 

I Lærerkredsen er vi af den opfattelse, at gode beslutninger træffes på et oplyst grundlag. Derfor må den oplevede virkelighed 

og de reelle problemer frem i lyset, hvis skoleledere, forvaltning og politikere vil gøre noget for at løse dem. Når ingen fortæl-

ler om evt. problemer på arbejdspladsen, så har de det med at vokse sig større. Det er uholdbart i en tid, hvor resultater, om-

tale og ressourcetildeling er altafgørende for at drive folkeskole. 

Alle parter omkring arbejdspladsen skal dog være opmærksom på, at der er en stor magtubalance, når det handler om yt-

ringsfrihed, så  længe der ikke er ansættelsesretslig sikkerhed forbundet med at bruge den. Når ansatte bruger  retten til at 

ytre sig, må dette for alt i verden ikke misbruges til at fyre kritikeren eller gøre arbejdslivet surt for vedkommende. Hvis oven-

stående er gældende, tør mange ikke igangsætte prøvehandlinger, fortælle om problemerne og vælger i stedet mundkurven. 

Den progressive og dygtige leder bør gøre noget ved en evt. tavshedskultur og lade sine ansatte komme til orde. 
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Foreløbig dagsorden 
1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent. 

2. Godkendelse af forretningsorden. 

3. Mundtlig beretning 

(Herunder debat og evt. vedtagelse af udtalelse) 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for perioden  
1.1.21 - 31.12.21.  

5. Indkomne forslag.  

6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 1.1. 2022 - 31.12. 2022 

7. Valg jf. vedtægterne § 8  

  Valg af formand 

  Valg af 2 kongresdelegerede, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer. 

  Valg af 3 suppleanter for de delegerede, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer. 

  Valg af 3 suppleanter for kredsstyrelsen. 

8. Eventuelt. 

En hilsen fra Jacob 

Jeg vil i denne hilsen starte med en opfordring til at deltage på årets valggeneralforsamling d. 24 

marts. Dit fremmøde er afgørende for, hvordan den nye kredsstyrelse bliver sammensat og hvilke ind-

satser der skal arbejdes med. Det er forsamlingen, der giver styrelsen et mandat til deres arbejde for 

dig, for os og for folkeskolen i  almindelighed. På de næste sider kan du læse lidt om, hvem der indtil 

videre stiller op. Husk, at du også er meget velkommen til at meddele dit kandidatur. 

Foråret er lige om hjørnet og vi er godt i gang med anden halvdel af skoleåret. Inden vi  får set os om 

er foråret med påsken og forårets helligdage gået og vi er fremme ved sommerferien. Puha, tænker du 

måske, hvordan kommer jeg nu i mål med alle mine opgaver, der har været planlagt siden august.  Jeg 

er helt sikker på, at vi med den ihærdighed, professionalisme og kollegiale opbakning, som medlem-

merne i  Slagelses Lærerkreds viser, nok skal komme i mål ...ligesom vi har gjort alle de forrige år.  

 

Nyd forårets komme og rigtig god arbejdslyst.  
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Da jeg blev valgt som formand i september 2020 var 

jeg nok ikke helt klar over, hvad det var jeg gik ind til. 

Og jeg kan konstatere, at selvom læringskurven har 

været stejl, så er den på ingen måde aftagende end-

nu. I februar måned færdiggjorde jeg Danmarks Læ-

rerforenings formandsuddannelse, og herigennem 

har jeg fået et rigtig godt netværk.  

Kernen i kredsens daglige arbejde er kredsstyrelsen. 

Arbejdet i styrelsen er afgørende for, at vi kan løfte 

vores sager og udføre det arbejde, der kommer med-

lemmerne mest muligt til gode. Samarbejdet i en 

kredsstyrelse er i høj grad formandens ansvar at facili-

tere, og netop samarbejdet skal være et bærende ele-

ment i vores opgaveløsning. 

Indtil nu har vi arbejdet hårdt på at skabe gode relati-

oner til forvaltning, politikere, skoleledere og andre 

interessenter i folkeskolen. Det er et fokus fortsat at 

arbejde for at forbedre jeres løn- og arbejdsforhold. 

På et lokalt plan skal vi søge at få alt det bedste ud af 

arbejdstidsaftalen – og for min skyld gerne en lokal-

aftale gældende for alle undervisere i kommunen. 

Fremover skal vi øge vores indflydelse yderligere, 

styrke samarbejdet og målrettet arbejde på en endnu 

højere organisationsgrad. Jeg vil se frem til samarbej-

det med tillidsrepræsentanter, kredsstyrelse, interes-

senter og ikke mindst medlemmer i hele kommunen.  

Hvis I er klar på det, tager jeg gerne en tørn mere som 

jeres formand. Det er et berigende, lærerigt, givende, 

udfordrende, hårdt og vigtigt arbejde, som jeg er me-

get ydmyg overfor.   

Jeg er: 

• 45 år, lærer på Flakkebjerg Skole.  

• Lærer siden 2001 

• TR siden 2012  

• Kredsstyrelsesmedlem siden 

2016 

• Kredsformand siden 2020 

Jacob Seersholm 
Jeg stiller op som kredsformand 

FOTO 
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Jeg er: 

• 46 år 

• Lærer på Skælskør Skole - 

Her har jeg været TR i 10 år, 

indtil jeg blev næstformand i 

Lærerkredsen. 

• Kredsstyrelsesmedlem siden 

2016 

• Næstformand siden 2020 

Stine Leschly Schultz 

Jeg stiller op som kongresdelegeret og 

kredsstyrelsesmedlem  
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Jeg har været lærer i 21 år. Jeg er stadig lærer og jeg 

elsker mit job. Jeg kender og oplever dagligt de udfor-

dringer, vi som lærere står overfor i hverdagen. 

Netop derfor har jeg været aktiv i Danmarks lærerfor-

ening i 10 år både som tillidsrepræsentant, kredsstyrel-

sesmedlem og næstformand i Slagelse Lærerkreds.  

Ved et genvalg, vil jeg fortsat arbejde for: 

• At vi som Lærerkreds involveres, når der træffes 

beslutninger i kommunen, som har betydning for 

vores medlemmers arbejdsforhold. 

• At samarbejdet med Slagelse Lærerkreds er præ-

get af ærlighed, åbenhed, grund til tillid og re-

spekt for hinandens roller. 

• At A20 realiseres og mærkes, som en forbedring i 

arbejdslivet af medlemmerne i Slagelse.  

• At der indgås reelle forhandlinger om en lokal ar-

bejdstidsaftale til gavn for alle lærerne i Slagelse. 

• At TR’s muligheder for at lykkes i arbejdet styrkes.  

• At kredsens rådgivning og sagsbehandlingen af 

medlemmerne fortsat har en høj kvalitet. 

 

Min erfaring viser mig, at arbejdet for at forbedre med-

lemmernes arbejdsforhold ikke løses på den korte bane. 

- Det kræver i den grad tålmodighed, vedholdenhed og 

tid. Det har jeg. 

Jeg håber på din stemme, så jeg kan fortsætte det arbej-

de, der er sat i gang.  
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Som underviser i  35 år og som uddannet lærer i 28 år, kan 

jeg med stor ballast byde ind i arbejdet i kredsstyrelsen. 

Jeg har gennem hele min lærertid været involveret i ud-

valgsarbejde og skoleudvikling. 

Som kredsstyrelse mener jeg, at vi kommer længst med 

åbenhed og dialog. Vi skal fortsat i ord og handling vise, at 

Slagelse Lærerkreds er troværdige og seriøse samarbejds-

partnere.  

Vi skal stadig insistere og arbejde hen imod en lokalaftale 

med Slagelse Kommune. En lokalaftale der skal have værdi 

for begge parter og som skal være med til at styrke mere 

ensartede arbejdsforhold uanset om du arbejder på en 

lille, stor eller specialskole. 

Tillidsrepræsentanterne er et vigtig led i det fagpolitiske 

arbejde. De skal fortsat uddannes og klædes på til dialogen 

med ledelsen på skolerne og de mangeartede opgaver og 

udfordringer der følger med i løbet af et skoleår. 

For stor en andel af undervisere i grundskolen i Slagelse 

Kommune er ikke-uddannede ! Mon ikke et fokus på fast-

holdelsesstrategier kunne bedre dette tal?  

Jeg er måske naiv; men siden lærerlockouten i 2013 og den 

efterfølgende lov  409, er mine mantraer: 

• Hvis eleverne skal have kvalitet i undervisningen, så 

skal lærerne undervise færre lektioner. God under-

visning kræver tid til forberedelse. 

• Når pensionsalderen til stadighed stiger,  mener jeg, 

at vi skal have genindført en form for aldersredukti-

on, hvis vi skal kunne holde til et langt arbejdsliv. 

 

Jeg er: 

• 56 år 

• Dimitteret Frederiksberg Lærer-

seminarium 1994 

• Lærer på Slagelse Heldagsskole 

• Tillidsmand siden 1/8-2019 

• Har siddet som 1. suppleant i 

kredsstyrelsen i indeværende 

valgperiodeperiode. 

Nils Randløv 

Jeg stiller op som kredsstyrelsesmedlem 

Sagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

Tlf. 58 52 82 88  Mail: 054@dlf.org   
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Jeg vil arbejde for:  

•  at Slagelse Kommunes lærere, gennem Kreds 54, får en 

lokalaftale.  

•  en bred og varieret skolestruktur - med fair og gennem-

skuelige rammer. 

•  kortere skoledage, så flere 2-lærerordninger er mulige 

og udsatte elever presses mindre . 

• at der skabes de bedste muligheder for, at flest    mulige 

typer af lærere kan se sig selv lykkes i lærerjobbet.  

• Bedre ressourcer til kommunens folkeskoler . 

 

Så vi får:  

• et godt arbejdsmiljø  

• gode muligheder for rekruttering  

•  gode muligheder for at løse vores kerneopgave, og ker-

neydelser, bedst muligt  

•  en kommune med en bredt forankret skole-struktur og 

ordentlige forhold for alle skoler, lærere og elever, uan-

set størrelse og socio-økonomiske forhold. 

Jeg har siden min start i 2001 undervist på en større skole, 

hvor jeg bl.a. har arbejdet for, at der skal være plads til at 

være lærer og elev på mange måder.  

Dette er noget jeg meget gerne vil arbejde videre med på 

kredsniveau. Arbejdsmiljøet og de forhold som vi arbejder 

under, er det, som jeg brænder for. Der skal være plads til 

alle i et respektfuldt samarbejde på Slagelse Kommunes 

skoler.  

Jeg er: 

• 46 år, lærer på Marievangsskolen.  

• Lærer, siden 2001  

• Kredsstyrelsesmedlem siden 2018 

• Kasser i kredsen siden 2020 

• Tillidsrepræsentant, siden 2015 

Klaus E. Kiaulen 
Jeg stiller op som kongresdelegeret og 

kredsstyrelsesmedlem  

Sagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  
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Jeg har siddet i kredsstyrelsen i Kreds 54 i en valgperiode, 
og jeg må sige, at jeg ikke føler at jeg er færdig. Pga. Coro-
na, har jeg endnu ikke været på den politiske lederuddan-
nelse som forhåbentligt, bliver muligt i 2022. Det glæder 
jeg mig til. 

 

Jeg har arbejdet i Slagelse kommune hele mit lærerar-
bejdsliv, siden 2003, og det har aldrig været kedeligt, hvad 
politikerne har fundet på. 

Slagelse kommune har fået nyt byråd, og derfor vil jeg ger-
ne stadig være en del af kreds 54, så vi forhåbentligt kan 
arbejde os frem til en arbejdstidsaftale, der tilgodeser A20. 

 

Jeg interesserer mig for: 

• Et godt arbejdsmiljø. Det er alfa omega for at man 
trives på sin arbejdsplads. Så der skal arbejdes for 
stress, vold, trusler og magtanvendelser bliver min-
dre, og at det bliver håndteret ordentligt på skoler-
ne. 

 

• At vi sikrer gode arbejdsvilkår, rammer og forbere-
delse for alle lærer overenskomstansatte. 

 

Jeg har i min meget korte periode på kredsen, været ud-
valgsformand for organistionsudvalget. 

Her har jeg/vi arbejdet med planlægning af TR-møder, TR – 
kursus, generalforsamlingen og andre arrangementer. 

Jeg har også siddet i Sektor MED for Handicap og psykiatri 

 

Jeg synes vi er en fantastisk kredsstyrelse som arbejder 
godt sammen, på trods af uenigheder og diskussioner, så 
har vi altid en god tone og respekterer hinanden og vores 
forskelligheder. 

 

Jeg er: 

• 43 år og uddannet lærer siden 2003 

• Lærer på Storebæltskolen siden 2008 

• TR – suppleant 2004 - 2007 og 2014 til 
nu 

• AMR 2008 – 2020 

• Seksualvejleder 

• Kredsstyrelsen siden 2020 

Silvija Kazija Andersen 
Jeg stiller op som kredsstyrelsesmedlem 

FOTO 

Sagelse Lærerkreds - Kreds 54 
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Efter 19 år som lærer, hvoraf de 13 år har været i Slagelse 

Kommune, er det min erfaring, at jeg kommer længst i ar-

bejdslivet med ordentlighed og sund fornuft. Dette vil jeg 

gerne tage med ind i Kredsstyrelsen.  

Jeg vil arbejde for, at en kommende styrelse skal:  

•  sikre en hurtig og professionel sagsbehandling med 

afsæt i lokale aftaler og arbejdsforhold.  

•  bakke TR’erne op i deres arbejde ude på skolerne, så 

de kan indgå i et samarbejde med lige dele pragma-

tik og fagpolitiske principper.  

• arbejde for en fleksibel arbejdstid med garantier i en 

mulig lokalaftale mellem Slagelse Kommune  og Læ-

rerforeningen.  

• skabe et større professionelt råderum og øge tilliden 

til de ansattes dømmekraft og professionalisme i 

almindelighed.  

• stille krav om gennemsigtighed og dialog omkring 

fordelingen af ressourcer, arbejdsopgaver og efter-

uddannelse kommunalt og lokalt. 

• have fokus på faglighed og trivsel både blandt elever 

og lærere i forhold til kravene om inklusion i skolen. 

• samarbejde med de nyvalgte politikere, udvalg, for-

valtning, ledere samt andre interessenter omkring 

skolevæsenet i Slagelse Kommune.  

 

Håber du tid, lyst og mulighed for at deltage og stemme på 

vores generalforsamling, så den kommende Kredsstyrelse 

får et sikkert mandat med sig de næste to år.  

Jeg er: 

• 43 år 

• Lærer på Broskolen 

• Tillidsmand siden 1/5-2016 

• Medlem af kredsstyrelsen 
siden 1/1-2019 

Martin Siggaard Bengtsen 
Jeg stiller op som kredsstyrelsesmedlem 

FOTO 

Sagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

Tlf. 58 52 82 88  Mail: 054@dlf.org   


