
MedlemsNyt 
Fra Slagelse Lærerkreds - kreds 54 

December 2022 

Stof til eftertanke 

Det er en turbulent tid i Slagelse Kommune. Det mærker vi tydeligt ude på skolerne, hvor bolde - i form af afskedi-

gelser, udgiftsstop, skolelukninger og organisatoriske ændringer – kastes op i luften. Hvor mange bolde bliver gre-

bet og hvor mange falder til jorden efter en besparelse på 44 mio., ved vi mere om i slutningen af januar i det nye 

år. På det tidspunkt vil vi i højere grad vide, hvordan økonomien ser ud på de tilbageværende arbejdspladser samt 

hvordan skolevæsnet er dækket ind i forhold til arbejdskraft.  

I den forbindelse har kredsen opfordret til, at vores ledere og politikere allerede nu, inden kommunens forestående 

sparerunde, tænker langsigtet og kigger på medarbejdernes faglige kvalifikationer, uddannelser og sammensætning 

igennem. Der er nemlig en række faktorer, som giver stof til eftertanke.  

Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjorde i starten af november en undersøgel-

se omkring nyansættelser i folkeskolen i årene 2019-2021. På landsplan viser undersøgelsen, at 35,6% af de nyan-

satte til lærerstillinger ikke var læreruddannede. I Slagelse Kommune er denne procentdel helt oppe på 55,3%. No-

get tyder altså på, at vi enten har store problemer med rekruttering eller en manglende vilje til at ansætte uddanne-

de lærere. I Folkeskoleloven indledende paragraf 28 står der ellers, at underviseren skal have gennemført uddan-

nelsen til lærer i folkeskolen eller anden læreruddannelse. 

Det er ingen hemmelighed, at vi i kredsstyrelsen er bekymret for denne udvikling, hvor lærerprofessionen lokalt og 

nationalt er under pres. Vi skal også fortsat lave god skole for vores børn og unge, til trods for en udsigt med færre 

økonomiske midler og stigende udfordringer. 

Her og nu bør politikerne derfor overveje, hvilket hold løser skolens kerneopgaver bedst?  

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. 

 En rose så jeg skyde 
op af den frosne jord, 

alt som os fordum spå'de 
profetens trøsteord. 

Den rose spired frem 
midt i den kolde vinter 
om nat ved Betlehem  
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En julehilsen fra din kredsstyrelse 

Julen nærmer sig med hastige skridt. Lige om lidt 

kan vi holde fri og slappe af fra hverdagens trum-

merum. I lang tid har den nye skolestruktur spøgt i 

kulissen. Lidt efter lidt har vi fået mere viden, men 

først i det nye år kender vi de endelige konsekven-

ser af kommunens besparelser. Husk i den forbin-

delse, at Slagelse Lærerkreds arbejder for os.  

Det er vores store håb, at alle medlemmer får mu-

lighed for ”lade batterierne op” til anden halvleg af 

skoleåret samt lægge arbejdet lidt til side i en vel-

fortjent ferie. 

Rigtig god jul og godt nytår. Vi ses i det nye år. 

LØNARK: Stoler du på 

din lønseddel? 

HUSK: Vi fik en lønstigning pr. 1. oktober 

2022. Du og din TR kan finde nyeste lønark via 

dette link :  

https://www.xn--slagelselrerkreds-zrb.dk/

arbejdsliv/loen-og-job 

Økonomiske medlemsfordele 

Danmarks Lærerforening har en række økonomiske 

medlemsfordele. I en tid—med stigende inflation og 

hvor alting bliver mærkbart dyrere—gør foreningen 

særligt opmærksom på disse økonomiske medlems-

fordele: 

 

Mulighed for medlemslån på op til 200.000 kr. til en 

fordelagtig rente. 

Mulighed for midlertidig kontingentnedsættelse eller -

fritagelse, hvis man f.eks. er på barsel, er i fleksjob 

eller er ledig. Man kan desuden blive helt fritaget for 

kontingent, hvis man har orlov uden løn, har mistet 

retten til dagpenge eller står i en ekstraordinær situa-

tion som alvorlig sygdom eller tvangsauktion 

Mulighed for støtte via Understøttelseskassen til med-

lemmer i en ekstraordinær vanskelig situation 

Særlige medlemsfordele hos Lån og Spar Bank – f.eks. 

4% i rente (fra 7. november 2022) på de første 50.000 

kr. på lønkontoen og særlig lav rente på billån. Lån & 

Spar tilbyder også medlemmer muligheden for gen-

nemgang af og rådgivning i forhold til husstandens 

økonomi. 

Frivillig gruppelivsforsikring med højere dækning end 

den almindelige gruppelivsforsikring, som man auto-

matisk har via sin ansættelse. Hvis der sker dødsfald i 

familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien 

kan beholde den samme levestandard. 

 


