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Velkommen 

Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi håber, du har nydt den i fulde drag. 

Nu er skoleåret begyndt og vi er allerede godt i gang. Hverdagen har meldt sig og nu går det derudaf med 

forberedelse, undervisning, årsplaner, forældremøder etc.. Forhåbentlig bliver året fyldt med energi og 

inspiration, der er meningsgiven sådan, at du og dine kolleger gør en forskel til gavn for hinanden og vores 

elever ikke mindst.    

Også dette skoleår vil vi desværre opleve yderligere besparelser på skole– og socialområdet. Der skal spa-

res i omegnen af  90 mio. kr., hvilket er massivt og undergravende for at drive god skole. Politikernes gen-

åbning af budgettet førte sidste skoleår til 49 færre stillinger. Dette skete bl.a. ved naturlig afgang eller 

deciderede afskedigelser. 

Processen fremadrettet har og vil være, at de mandag d. 8. august var et dialogmøde for din TR og skole-

leder. Inputtet og konklusionerne i BDO’s* sparekatalog skal efterfølgende behandles i Børn/

ungeudvalget. Udvalget laver en indstilling til byrådet, der i oktober beslutter det endelige budget. Forud 

for beslutningen vil der være en høringsproces for de berørte parter. Slagelse Lærerkreds vil til hver en tid 

søge indflydelse, men overlader beslutningen og ansvaret til byrådets politikere. Vi står ligeledes til dispo-

sition med rådgivning, hvis du får brug for det. 

Folkeskolen har stor betydning for samfundsudviklingen. Dette gælder både økonomisk, socialt og person-

ligt for skatteydere,  erhvervsliv, ansatte i folkeskolen, politikere, forældre og ikke mindst børn og unge. 

De beslutninger der træffes på de politiske niveauer  har helt klart en kæmpe betydning for de målsætnin-

ger og rammer, som du står tilbage med. 

*På næste side kan du læse lidt om BDO 

Marken er mejet, og høet er høstet, 

kornet er i laderne og høet står i hæs. 

Frugten er plukket og træet er rystet, 

og nu går det hjemad med det allersidste 

læs. 

Rev vi marken let, 

det er gammel ret, 

fuglen og den fattige skal også være mæt.  
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Fra alle os til alle jer: 

10 gode råd til nyuddannede 
og erfarne lærer 
1: Rom blev ikke bygget på én dag 

Spørg selv den aldrende historielærer, der har sin faste 
plads i personalerummet. Det samme behøver din lærer-
profil heller ikke at være. Det er først nu, efter studiet, at 
du rigtigt lærer, hvad det vil sige at være lærer. Husk at 
give dig selv tid til den proces. 

2: Spørg 

Spørg dine kolleger til råds. Spørg dig selv, om du er på 
rette vej. Spørg din ledelse, om de vil give dig feedback 
på din undervisning. Spørgsmål om din egen praksis er 
ikke et tegn på svaghed. Det er tværtimod et tegn på 
refleksion over egen praksis. Uden refleksion bliver du 
aldrig den lærer, som du drømmer om. 

3: Prioriter relationerne 

Fokusér på at danne relationer. Eleverne er skam også 
glade for fagligt dygtige lærere. Men frem for alt, så el-
sker de voksne, der vil dem det godt og er oprigtigt inte-
resserede i dem. 

4: Giv eleverne plads 

Fokus skal ikke altid være på dig. Som lærer kan man 
nemt komme til at være meget på. Der er nemlig SÅ me-

get, som man gerne vil lære eleverne. Spørg og giv ele-
verne plads, lad dem diskutere, undersøge, afprøve og 
selv komme på banen. De er jo dine “kunder”, og har 
også en masse viden, der kan hjælpe dig med at justere 
din undervisning. 

5: Brug dig selv - lad eleverne se, hvem du er 

En autentisk lærer er det bedste, eleverne ved. Engager 
dig derfor i dem og deres liv og vis dem, at du er engage-
ret og passioneret omkring de ting, som I arbejder 
med. Dit engagement og din gejst vil motivere dine ele-
ver. 

6: Slå ikke et for stort brød op 

Når du planlægger, er det fristende at planlægge alt ned 
til mindste detalje. Lad være med det. Lav i stedet en 
fornuftig plan, som du giver dig selv lov til at afvige fra.  

7: Lad dig inspirere af færdige materialer 

Læremidler er ikke skabt for at blive brugt fra ende til 
anden uden at forholde sig kritisk til dem. Lad dig inspi-
rere af andre kloge fagpersoners tanker og idéer. Tilpas 
dem og gør dem til dine egne. 

8: Du, børnene og deres forældre er på samme hold 

Det kan være svært at være barn og forælder. Tænk der-
for, i din dialog med og ikke mindst om børnene og deres 
forældre, at de gør deres bedste. De er dine medspillere. 
Inddrag derfor også forældrene, del dine tanker med 
dem, informer dem om arbejdet i klassen og spørg dem 
ind til, hvordan eleverne har det socialt og fagligt. I er 
også på samme hold, selvom de måske er uenige med 
dig engang imellem. Invitér dem til at stille alle deres 
spørgsmål og dele deres frustrationer med dig - i stedet 
for med deres børn.  

9: Nyd det 

Du har fået et af verdens bedste jobs. Vær lykkelig over, 
at du fra nu af kommer til at påvirke og udvikle en masse 
skønne børn og unge mennesker. Værdsæt det, og gør 
dit ypperste for at leve op til det ansvar det er at være 
lærer. 

10: Bær over med fejl 

Alting kan og skal ikke være perfekt. Hverken din under-
visning, elevernes opførsel, forældrekontakten, kolleger-
ne og skemaet. Omfavn de fejl du møder og lær af dem! 

FAKTABOKS: Hvem er BDO? 

BDO er Danmarks fjerdestørste rådgivnings- og revisi-

onsvirksomhed. Virksomheden tilbyder bl.a. rådgiv-

ning, revision, regnskab- og business support for den 

private- og offentlige sektor.  

I forbindelse med kommunens genåbning af budget-

terne blev BDO hyret til at lave en budgetanalyse. Her 

opstilles en række scenarier for, hvor der kan spares 

penge på børn /unge området. Analysen er 100% ob-

jektiv.  

Den skulle gerne bidrage til at kvalificere efterårets 

politiske beslutninger.  
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Alternativ løsning til skoleluk-

ning 

Slagelse Lærerkreds har, I kølvandet på offentliggørelsen 

af BDO’s rapport og den efterfølgende debat, nærstude-

ret tallene. For Lærerkredsen er det naturligvis dyster 

læsning med mærkbare forringelser af god undervisning 

og -læring for kommunens børn og unge fremadrettet.   

I forbindelse med rapportens afsnit om skolestruktur og 

mulige skolelukninger har kredsstyrelsen forsøgt at reg-

ne på et alternativ til, hvordan kommunen kan komme i 

mål med nogle af besparelserne. Løsningen er ikke luk-

ning af skoler, men derimod en smartere organisering og 

styring af skoledistrikter og indskrivning af elever end i 

dag. 

Det er muligt at hente besparelser af samme størrelse 

som ved lukning af 6-8 skoler med denne løsning. Ved en 

stram styret klassedannelse vil det ikke være nødvendigt 

at skele til, at elever koster noget forskelligt, og det vil 

ligeledes ikke være nødvendigt at konkurrere om elever-

ne skolerne imellem. Vi vil tværtimod få et grundlag for 

et langt mere samlet skolevæsen til gavn for alle borgere 

uanset deres bopæl i kommunen. Vores politikerne bør i 

højere grad kigge i retning af klassedannelsen ved ind-

skrivning til børnehaveklassen dynamiske skoledistrikter 

og afskaffelse af det frie skolevalg. ( og / eller tildelings-

mode). Udgangspunktet skal være skoledistriktets græn-

ser og alderssammensætning af borgerne i det.  

Der er i indeværende skoleår dannet relativt mange klas-
ser på ti elever eller færre elever. Her er ikke mindre end 
52 klasser dannet på grundlag af 10 elever eller færre. 24 
af dem var dannet på 5 elever eller færre. Med en pris 
pr. klasse på i gennemsnit ca. 800.000 kr. ligger der et 
stort og uforløst potentiale her.  

 

Nedenstående er et eksempel fra en af skolerne. Her er 

der tilsyneladende indskrevet 54 nye elever til børneha-

veklassen, mens der står 50 elever fordelt på to klasser i 

BDO’s rapport. Denne forskel på fire elever betyder 

umiddelbart resurser til en ny klasse udover de to. I alt 

udløser de / den nye klasse(r) en resurse fra børnehave-

klassen til 9. klasse på mere end 21 mio kr. Ved at ind-

skrive fire elever færre og fylde klasserne på de omkring-

liggende skoler op med de fire elever kunne skolen nøjes 

med to i stedet for tre børnehaveklasser.  

Slagelse Lærerkreds vil ikke stå på mål for besparelserne, 

men byder gerne ind med alternative løsninger og be-

tragtninger til gavn for lærere og elever i vores folkesko-

ler.   

 

Stoler du på din 

lønseddel? 
Vær opmærksom på, at ændrede arbejdsopga-

ver kan betyde bortfald af eller nye tillæg. Det 

kan fx være klasselærer–, undervisnings- og 

vejledertillæg. Lønsammensætningen bliver 

dermed anderledes. Opgaveoversigten, hvor 

dine arbejdsopgaver fremgår, er løndannende, 

så sørg for, at den er i orden. 

Husk også, at din anciennitetsgrad og relevant 

erhvervserfaring kan have betydning for din løn 

og pension. 

Din TR eller Kredsen står til rådighed, hvis du vil 

have lønsedlen eller opgaveoversigt tjekket. 
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Medlemsservice: Nye barselsregler pr. 2/8-2022 

Den nye barselslov indeholder en 24-24 orlovsmodel, som indfører en ligedeling af retten til barselsdagspenge eller  løn efter 

fødslen med 24 uger til hver af forældrene:  

• To af ugerne er øremærket og skal holdes i forbindelse med fødslen.  

• Yderligere 9 uger vil være øremærket og skal holdes inden for det første år efter barnets fødsel.  

• De resterende 13 uger kan overdrages mellem forældrene og skal afholdes inden barnet fylder 1 år, medmindre foræl-

drene gør brug af en række fleksibilitetsmuligheder, herunder muligheden for at udskyde til afholdelse inden barnet 

fylder 9 år.  

Modellen kan helt overordnet illustreres på følgende vis:  

 

 

 

 

 

Det er vores overenskomst, der bestemmer, hvornår vi har ret til løn og hvornår vi har ret til barselsdagpenge.  

I overenskomsten for lærere og andre kommunalt ansatte har moderen ret til 8 ugers graviditetsorlov med løn før terminsdato-

en. Derefter træder de gældende barselsregler i kraft. I vores overenskomst har lærere ret til sammenlagt 35 uger med løn og 

resten med barselsdagpenge, men… Da det netop er overenskomst bestemt, hvor meget løn man kan få under barselsorloven, 

afhænger det også af hvilke vilkår eller overenskomst far/medmor har.  

Det kan være svært at navigere rundt i regler og overenskomster. Derfor kan du altid henvende dig til Kredsen eller Lærerfor-

eningen centralt på tlf. 33696300. Du kan også gå på Borger.dk, hvor du kan orientere dig om gældende regler og lave din egen 

barselsplan. 
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Slagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

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

www.slagelselærerkreds.dk  

Fraktion 4 

I Slagelse Lærerkreds har vi en aldeles aktiv pensionist fraktion 

(Fraktion 4). Herunder kan du læse lidt efterårets aktiviteter   

• 29. august til 1. september.: 

 Kredstur til Gøtakanalen og Skærgården. Desværre er tilmeldingsfristen overskredet  

• Onsdag d. 14. september : 

 Kl. 14. Hyggeeftermiddag på kredsen. Der vil blive serveret kaffe/te og kage. I kan spille kort, strikke, snakke  eller 

 hygge. Kl. 16. kommer pensionisternes repræsentant i hovedstyrelsen Jørn Kokkendorff og fortæller om:  Hvordan F4 er 

 placeret i DLF-systemet? Hvad F4 kan få indflydelse på? Hvorfor det er en god idé at fortsætte  medlemskabet efter at 

 være stoppet som aktiv? Hvad man fortsat får ud af sit medlemskab af DLF, når man er gået på pension? Der vil blive 

 serveret en forfriskning til mødet.   

Vi vil opfordre alle, der nærmer sig pensionering inden for de kommende år, at deltage i arrangementet. 

Tilmelding til mødet med Jørn Kokkendorff senest d. 9.september  

En hilsen fra Jacob 

Tiden efter sommerferien er altid med fokus på det kommuna-

le budget. Denne gang ser det desværre ud til, at der skal fin-

des rigtig mange penge—på skoleområdet er det voldsomme 

beløb. Kredsen arbejder primært ad to spor: 

• Vi skal spild af penge til livs, før vi træffer vidtrækkende 

beslutninger om serviceforringelser. 

• Der skal bevares så mange stillinger som muligt. 

Det er en lang og svær proces, men jeg oplever, at der lyttes til 

kredsens inputs både på forvaltingsniveau, hos politkere, sko-

leledere og på øverste niveau med borgmester og kommunal-

direktør i spidsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mht. beslutningerne om hvordan der skal findes 75 mio på 

skoleområdet, så vil jeg opfordre de faglige klubber til at bakke 

op om de forslag til udtalelser, der måtte komme i nær frem-

tid. Stå frem—sig jeres mening som faglig klub. Og gerne i fæl-

lesskab.  

Det er politikerne, der træffer beslutning om besparelser, men 

vi skal ikke holde os tilbage med at påpege konsekvenser og 

komme med sobre og ordentlige forslag. 

Husk at du altid kan kontakte os på kredskontoret alle hverda-

ge kl. 10-15 eller efter aftale. Vi er til for dig.  

Endelig kan jeg afsløre, at vi har ansat en ny konsulent på 

kredskontoret. Vi vil udsende særskilt medlemsmail hvor vi 

præsenterer. I den første tid, vil vi prioritere at komme  rundt 

på skoler og arbejdspladser og hilse på.  

Pas på jer selv og hinanden, så vi fortsat kan lave god skole for 

alle. 

Mange hilsner 

Jacob 

 


