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Nu har vi altså jul igen, der la´r 
sig ikke skjule 
og vi er vældig med på den, vi 
snakker kun om julen 
om julesne og julegran og jule-
lys og gaver 
og julefest og julemad og jule-
stads vi laver.  
Ja, hvor man end sig vender 
hen,  

så er det jul og jul igen 
og jul og jul og jul og jul og jul 
igen. 

 

Stormøde om besparelserne  

Allerførst vil vi gerne takke alle, der deltog til stormødet 
tirsdag d. 24/5. Hvorvidt de over 250 tilhørere blev klo-
gere af politikernes svar skal være usagt fra kredsstyrel-
sens side. Det må være optil den enkelte byrådspolitiker, 
skoleleder, lærer, skolepædagog, tillidsvalgte, forældre 
og skolebestyrelsesmedlem at afgøre. En ting er i hvert 
fald sikkert, nemlig at fremmødet og de gode spørgsmål 
vidner om stort engagement og en reel bekymring for 
den fremtid, som vi kigger ind i. Stormødet havde særligt 
stor bevågenhed fra mediernes og politikernes side. Det 
har efterfølgende sat ringe i vandet og tankerne i gang. 
Lærerforeningen kan man ikke komme udenom og vi står 
stærkere indad og udad til . Tak til alle deltagere endnu 
engang.    

Status,  i skrivende stund, er, at 49 stillinger spares væk. 
Dette er sket ved 20 afskedigelser og 29  stillinger, der 
ikke genbesættes. Det er både voldsomt og omfattende. 
Både på socialområdet, hvor handicap-, psykiatri- og mis-
brug er placeret, og skoleområdet er lønomkostningerne 
langt den største udgift. Det har derfor været uundgåe-
ligt med afskedigelser. Dette rammer den enkelte lærer 
økonomisk og personligt, men vil også få betydning helt 
ude i klasseværelset for dem, der er tilbage. Pas på hin-
anden og værn om sammenholdet. 

Konsekvensen er, at det bliver langt sværere at komme i 
mål med inklusionsopgaven i vores folkeskoler, hvilket vil 
få en betydning for lærernes arbejdsmiljø samt elevernes 
trivsel og udbytte af undervisningen. Desuden vil mulig-
hederne for støtte, udflugter og nye tiltag udelukkende 
af økonomiske årsager være udfordret. Der er kun plads 
til ”skal” opgaverne, som skal løses af færre ansatte. 
Fremtidige besparelser i de næste års budgetter gør 
næppe udfordringerne mindre. 

Kredsen vil gøre alt for at søge indflydelse og formidle 
jeres erfaringer og viden ude fra skolerne videre til politi-
kerne. Deres beslutninger skal helst træffes på et oplyst 
grundlag. 

I Slagelse er der en fare for, at vi i de kommende år ude-
lukkende driver et skolevæsen og ikke udvikler det. Det 
er den forkerte vej at gå ikke bare personligt, socialt og 
fagligt, men så sandelig også økonomisk for kommunen.  
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Vi elsker vort land, 

når den signede jul 

tænder stjernen i træet med glans i hvert 

øje, 

når om våren hver fugl 

over mark, under strand 

lader stemmen til hilsende triller sig bøje: 

vi synger din lov over vej, over gade, 

vi kranser dit navn, når vor høst er i lade; 

men den skønneste krans 

bli'r dog din, sankte Hans! 

den er bunden af sommerens hjerter, så 

varme, så glade 
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Der er nye regler 
for barselsorlov 
 
Skal du/I have et 
barn, der forventes 
født eller modtaget 
d. 2. august 2022 
eller senere? 
 
Vi har fået denne be-
skrivelse fra vores kol-
leger ved Nordfyns 
lærerkreds... 
 
 
 
 
Læs mere her:  
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/nye-regler-for-barselsorlov-fra-d-2-august-2022 
Hvis barnet fødes/modtages til og med den 1. august 2022, gælder de nuværende regler:  
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov 

Løn og opgaveoversigt 

Husk at din leder skal udlevere din opgaveoversigt inden sommerferiens begyndelse (27/7).  

Opgaveoversigten er et løntilsagn. Her kan du bl.a. se din beskæftigelsesgrad, undervisningstimetal, funktioner 

og øvrige opgaver i løbet af skoleåret. Alt dette er afgørende for, hvad du skal have i løn.  

Din TR eller Kredsen står til rådighed, hvis du vil have hjælp og vejledning til at læse din lønseddel og opgave-

oversigt. 

Kredskontoret holder lukket i sommerferien — fra 1. juli—31. juli. 

Begge dage inklusiv. 

I den periode læses mail og aflyttes telefonsvarer jævnligt.  

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/nye-regler-for-barselsorlov-fra-d-2-august-2022
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov
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Til medlemmerne 

Hvis du er en af de uheldige, så bistår din TR og Slagelse Lærerkreds dig gerne med råd og vejledning 
gennem hele opsigelsesperioden. Ring til kredsen eller kig forbi kontoret til en samtale, så guider vi dig 
igennem. 

Tlf. 58 52 82 88 Matildevej 9, 4200 Slagelse Mail: 54@dlf.org  www.slagelselærerkreds.dk   

Herunder finder du desuden link til pjecerne: Når der ikke er arbejde nok til alle og  Når dit job er i fare.  

https://www.dlf.org/media/44288/NaarDerIkkeErArbejdeNokOKansat.pdf 

https://www.dlf.org/media/44292/NaarDitJobErIFareOKansat.pdf 

Nyvalgt Kredsstyrelse 

Onsdag d. 24. marts afholdt Slagelse Lærerkreds helt i 

tråd med  vedtægterne valggeneralforsamling på Ma-

rievangsskolen. Kredsstyrelsens består efter valget nu af 

formand Jacob Seersholm fra Flakkebjerg og næstfor-

mand Stine Leschly Schultz fra Skælskør skole, kassere og 

kongresdelegeret Klaus Kiaulen fra Marievangsskolen, 

Martin Siggaard Bengtsen fra Broskolen, Silvija Kazija 

Andersen fra Storebæltskolen og Nils Randløv fra Slagel-

se Heldagsskole. Der er ligeledes tre suppleanter til 

kredsstyrelsen: Henrik Lund Nielsen  fra Nymarkskolen, 

Camilla Paola Johansen fra Antvorskov Skole og Gitte 

Bislev  fra Slagelse Heldagsskole. Vi takker for valget. 

En sommerhilsen fra Jacob 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og endnu 

engang må jeg konstatere, at ansatte på skoleområdet 

også i dette skoleår har gjort en kæmpe indsat for vores 

børn og unge i kommunen. Det er  til trods for endnu 

turbulent år med , corona, hjemmeundervisning, bespa-

relser, afskedigelser oma. 

Vi har formået at sætte vores fælles skole på dagsorde-

nen både i pressen og med stormødet i Skælskør—sikke 

en opbakning. Jeg håber, vi kan mønstre samme engage-

ment til efteråret, når der kommer en ny runde. 

Når skoleåret er omme siger vi farvel til tre tillidsrepræ-

sentanter på hhv. Hvilebjergskole, Kirkeskovsskolen og 

Stillinge Skole. Tak for jeres store arbejde—og velkom-

men til de nye TR’er. 

Nyd nu sommeren—få ladt batterierne op—og så ses vi 

til august.  

De bedste sommerhilsner 

Jacob 

 

Ny konsulent på kredskontoret 

Slagelse Lærerkreds har pr. 1/8 ansat Niels Gæmelke 
som ny konsulent. Niels står klar til at servicere dig 

Niels Gæmelke er læreruddannet fra Københavns Dag- 
og Aftenseminarium i 1990 og arbejdede som lærer i 
folkeskolen og på N. Zahles Seminarieskole. Ganske hur-
tigt blev han valgt som TR for lærerne og valgt til kreds-
styrelsen i Frederiksberg Kommunelærerforening. Efter 
6 år som tillidsvalgt, blev han  ansat i sekretariatet i 
Danmarks Lærerforening. I 24 år har Niels arbejdet med 
lærernes overenskomstforhold. Han har deltaget i for-
handlinger med KL og med staten, løst sager og under-
vist i vores overenskomster mv. Efter en ansættelse i 
Europa- Parlamentet glæder Niels sig  til, at han igen 
skal arbejde med overenskomster og lovgivning samt 
rådgive alle medlemmer af Slagelse Lærerkreds. 

https://www.dlf.org/media/44288/NaarDerIkkeErArbejdeNokOKansat.pdf
https://www.dlf.org/media/44292/NaarDitJobErIFareOKansat.pdf

