Generalforsamlingen i Slagelse Lærerkreds udtaler d. 24. marts 2022:
Det er forsamlingens bekymring, at byrådets spareplan kan få alvorlige og fatale konsekvenser for
børn- og unges undervisning, udvikling og trivsel.
Tilbage i februar besluttede det nyvalgte byråd at genåbne budgettet. På baggrund af dette blev
det besluttet at der skulle spares 80 mio. i indeværende år samt helt op til 300 millioner i årene
efter. Forvaltninger og ledere har nu fået en bunden opgave, hvor de skal pege på mulige
besparelser, som de folkevalgte så skal forholde sig til.
Forsamlingen må konstatere, at spareplanen er både voldsom og omfattende. Set med
fagprofessionelle briller vil planen betyde mærkbare forringelse af skolernes kerneopgave nemlig
god undervisning og dannelse hos vores børn og unge. Vel at mærke børn og unge, som på ingen
måde er skyld i de nuværende økonomiske vanskeligheder.
Det vækker stor undren og udfordrer vores tillid til byrådspolitikkerne, når vi før sidste års
kommunalvalg fik vidt forskellige udmeldinger om den økonomiske situation fra rød og blå
borgmesterkandidat. Enten var dette et udtryk for mangel på rettidig omhu eller også har nogen
sovet i timen i det tidligere byråd.
Der er i forsamling enighed om, at ALLE politikere og udvalgsformænd tager det overordnede
ansvar for besparelserne og tør stå ved disse - uanset partifarve. Det skal, hverken
skolebestyrelser, forvaltning, skoleledere eller ansatte stå på mål for.
Derfor vil vi i Kreds 54 også opfordre til, at alle skolens interessenter og kommunens borgere er
bevidste om deres opgave og udgangspunkt, men samtidig formår at stå sammen om at løse og
problematisere de udstukne sparekrav således, at den endelige beslutning i byrådssalen sker på et
oplyst grundlag.
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