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Udfordringernes tid 

Krig, energikrise, folketingsvalg og kommunale budgetter har alt sammen betydning for dig både på det 

nære- og overordnede plan. Naturligvis kan vi ikke sammenligne tingene i forhold til omfang og konse-

kvenser, men sikkert er det, at de har en indbyrdes sammenhæng.  

Krigen i Ukraine raser og der er lukket for de russiske gashaner og pipelines med det til følge, at priserne 

og varmeregningen er på himmelflugt. Vi skruer ned for varmen, tjekker elprisen og vasker tøj om natten 

alt i mens reallønnen falder og inflationen stiger. Der er ikke længere de samme penge til rådighed til de 

helt basale ting og vores øvrige forbrug. Derfor vil spørgsmålene om løn også komme til at fylde i de kom-

mende år overenskomstforhandlinger både 2023 på det private- og i 2024 på det offentlige arbejdsmar-

ked.  

Vi kigger også ind i en dyster fremtid, når det gælder vores rammer og arbejdsforhold. Nationalt tyder in-

tet på, at der er afsat de tilstrækkelige midler til folkeskolen til trods for, at vi skal inkludere flere og at 

stadig flere børn og unge mistrives. Et tema der også har været fremme i den nuværende valgkamp. 

Lokalt er vi, som bekendt, også udfordret. Mandag før efterårsferien blev det kommunale budget vedta-

get. Samlet skal der spares 45 mio. kr. bl.a. ved at sløjfe forskellige udviklingspuljer samt sammenlægge 

og lukke skoler. En massiv beskæring af takster på specialområdet samt nedlæggelse af inklusionsmidler-

ne vil samlet set gøre opgaven med at inkludere flere elever væsentligt sværere. 

Det har naturligvis skabt utryghed og bekymring rundt om på kommunens lærerværelser. Afskedigelser er 

uundgåelige og vi skal til at sige farvel til kolleger, der nu skal ud og finde nyt arbejde. Regningerne skal 

stadig betales og privatøkonomien hænge sammen. Kredsen støtter op om alle medlemmer og inviterer 

bla. til medlemsarrangement om den svære situation mandag d. 31. oktober. 
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LØNTJEK! 

Det kan godt betale sig at få tjekket sin lønseddel igennem! 

En lille fejl på lønsedlen kan løbe op i større beløb, hvis de ikke bliver opdaget. Derfor sætter Danmarks Lærerforenings kredse 
og resten af fagbevægelsen i den nationale ”Er du OK”-kampagne, der finder sted hvert år i uge 46 og 47, fokus på, om med-
lemmerne får den løn, de har krav på. 

I efteråret 2021 hentede Danmarks Lærerforening i alt 1.091.682 kroner til medlemmerne, efter kredsene har gennemgået 
lønsedlerne for fejl. Løntjekket betyder samtidig, at medlemmerne tilsammen får udbetalt 268.257 kroner ekstra hver måned 
fremover. 

Din TR eller Kredsen står til rådighed, hvis du vil have lønsedlen eller opgaveoversigt tjekket. Kredsen tilbyder at komme ud på 

din skole og lave løntjek, hvis det ønskes.  

 

Kære Medlem 

 

Det kommunale budget vil få stor betydning for alle medlemmer i Slagelse Lærerkreds! – Skoler vil lukke, 

skoler skal sammenlægges og flere kollegaer vil miste deres arbejde.  

Slagelse Lærerkreds inviterer derfor alle medlemmer til informationsmøde den 31. oktober klokken 16.30 

– 18 i Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør. 

På dette møde vil vi orientere dig om det vi ved nu, om den forudgående og fremadrettede proces, dine 

rettigheder samt hvad lærerforeningen kan tilbyde dig i denne situation. 

På mødet vil  jurist Camilla Bengtson og Lars Lidsmoes fra hovedforeningen, kredsens konsulent samt 

kredsstyrelsen deltage. 

Af hensyn til planlægning bedes du tilmelde dig til din TR senest den 26. oktober kl. 12. 

 

Mvh Slagelse Lærerkreds 

Vi kan alle blive ramt… 
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Folketingsvalg:  

Danmarks Lærerforening sætter 

elevernes trivsel på dagsordenen. 

Hvordan oplever du det på din arbejdsplads? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2023: 

På skoleområdet skal der samlet spares 45 mio. kr. 

Besparelserne vil både ramme almen– og special-

området. Pengene skal findes både ved nedlæg-

gelser af diverse udviklingspuljer, rammebesparel-

ser og skolelukninger. 

Skælskør- , Boeslunde- og Eggeslevmagle Skole 

nedlægges. Der oprettes en ny og samlet skole, 

der placeres, hvor Eggeslevmagle Skole ligger i 

dag. Den nye skole, der dannes ved sammenlæg-

ning af ovennævnte skoler, oprettes allerede fra 

næste skoleår. Eleverne i 7-9. klasse på Skælskør 

Skole færdiggør deres skolegang på Skælskør Sko-

le. 

Flakkebjerg Skole nedlægges og børnene i områ-

det bliver tilknyttet Dalmose Skole.  

Tårnborg Skole nedlægges og børnene i området 

tilknyttes Broskolen og Vemmelev Skole.  

Heldagsskolen udvides med en ”satellit” på Ant-

vorskov Skole. 

En hilsen fra Jacob 

Det er en omskiftelig tid præget af usikkerhed og 

bekymring. Ikke mindst for sit eget arbejdsliv og 

levegrundlag. Mange oplever sig selv som udsat og 

mangler motivation. Det er helt forståeligt. I en 

tid, hvor ingen kan føle sig sikre, er det vigtigere 

end nogensinde, at vi formår at stå sammen og 

tage os godt af hinanden. Ingen ved endnu, hvor-

dan det hele ender, og derfor må vi gå i uvished 

helt indtil slutningen af januar. Det reagerer vi for-

skelligt på, og jeg opfordrer til sammenhold, tole-

rance og tålmodighed.  

Inden vi får endelig besked skal vi dog holde en 

velfortjent efterårsferie. I hvert fald de fleste af os. 

I ønskes alle en rigtig god ferie. Tanker og respekt 

til dem, der holder skansen imens.  

De bedste hilsner  

Slagelse Lærerkreds - Kreds 54 

Matildevej 9, 4200 Slagelse  

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

www.slagelselærerkreds.dk  


