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Skriftlig beretning 

Indledning 

Dette års skriftlige beretning kommer i høj grad til at beskrive en hård og udfordrende tid på mange parametre. 

Vel vidende, at man på ingen måde kan sammenligne, så har der hele året været mørke skyer og store 

omvæltninger i horisonten internationalt, nationalt og kommunalt. Pandemi, krig i Europa, inflation og energikrise 

i det forgangne år har været rammen for en virkelighed, som helt sikkert vil sætte et stort aftryk hos alle børn og 

voksne fremover. Hvis vi sætter hverdagens- samt nationale og lokale uenigheder og udfordringer ind i denne, så 

kan de virke små og ubetydelige. Ikke desto mindre fylder de i vores bevidsthed og er indenfor rækkevidde, hvis vi 

vil gøre noget ved dem. Det gælder for det enkelte menneske, lokalpolitikere, ledere, ansatte, virksomheder, 

organisationer og Danmarks Lærerforening.     

Denne beretning for 2022 vil primært handle om, hvad der er sket kommunalt samt, hvad lærerkredsen har været 

optaget af i det forgangne år. God fornøjelse med læsningen. 
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Kommunale forhold 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de kommunale besparelser i budgetterne for 2022 og 2023 har fyldt en 

væsentlig del i kredsens arbejde. 

Kommunalvalget i november 2021 var knapt overstået før det viste sig, at kommunens økonomi var udfordret. 

Selvom de politiske partier havde hver sin opfattelse og udlægning at kommunens økonomiske tilstand, så valgte 

flertallet i byrådet at genåbne budgettet for 2022. Den 30. maj stemte de et nyt budget 2022 igennem. 

Medarbejdere, borgere og erhvervsfolk kunne se frem til syv måneder, hvor livremmen skulle strammes ind og 

der skulle spares 115 mio. kr.  

Status er, at vi endnu ikke er kommet i mål med alle besparelserne for 2022, så det har været nødvendigt at 

overføre dele af dem til indeværende år 2023. 

Det blev ikke bedre, for oveni de overførte besparelser kom også besparelserne for år 2023. Efter talrige 

forhandlinger, seminarer, kaffemøder og udvalgsmøder vedtog byrådet d. 10. oktober det nuværende budget for i 

gang værende år og der skulle spares på ny. På skoleområdet skulle der spares 44 millioner bl.a. ved 

skolelukninger og sammenlægning af skoler. Eggeslevmagle-, Skælskør- og Boeslunde Skole skulle sammenlægges 

til en stor skole med adresse, der hvor Eggeslevmagle Skole ligger i dag. Desuden skulle Tårnborg- og Flakkebjerg 

skole lukkes og deres distrikter lægges ind under naboskolerne. 

Denne proces er i fuld gang lige nu. 

Vedtagelsen affødte megen kritik og modstand fra elever og forældre for, hvad skulle der ske med deres skole og 

lokalområde i fremtiden. Kredsen har og havde fuld forståelse for denne modstand, da vi mener, at uanset om 

man bor i by eller på land, så har børn og unge krav på en god skole i deres nærområde.  

Allerede sidst i marts 2022 udtalte Jørgen Grüner i pressen, at skolelukninger kunne komme på tale. Han talte 

allerede dengang om at lukke 4 af de 5 skoler, der i dag er besluttet nedlukket. Udtalelsen kom – i kredsens øjne - 

ganske upassende, da BDO’s analyse af skoleområdet ikke var påbegyndt. BDO skulle finde 44 mio. kroners 

besparelse i vores skolevæsen. Kredsens formand fik plads i det udvalg, der skulle klæde BDO på. Jacob bød ind på 

møderne med konsekvensberegninger og sit indblik i virkeligheden ude på skolerne. Kredsen forsøgte på bedste 

vis at invitere til dialog og gav også vores bud på, hvordan man kunne spare penge i kommunens skolevæsen 

uden at lukke skoler.  

I august blev BDO’s rapport fremlagt på et dialogmøde med deltagelse af  Børne- og ungeudvalget, 

skolebestyrelser, tillidsrepræsentanter og skoleledere. På mødet blev det oplyst, at BDO vurderede, at denne 

rapport ikke kunne stå alene, men at der var behov for yderligere analyser for at træffe beslutninger på det mest 

oplyste grundlag.  

De rapporter er dog ikke lavet. 

Naturligvis har kredsens fokus primært været på medlemmerne. De har været og er i øjeblikket vidner til en 

arbejdsplads, der langsomt lukker ned og afvikles bid for bid. Arbejdsmiljøet er under et kæmpe pres, da 

pligtopfyldende medarbejdere står i en situation, hvor de skal passe deres arbejde, drage omsorg for eleverne, 
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sige farvel til kolleger og hvor de personligt kan være klemt økonomisk og mentalt med udsigten til arbejdsløshed 

eller omplacering til en anden skole fra næste skoleår. 

I Slagelse Lærerkreds havde vi gerne set en kortere tids- og procesplan hen over efteråret og vinteren, hvor 

medarbejdere fik større indflydelse på deres kommende arbejdssituation. Ventetiden siden budgetvedtagelsen i 

efteråret 2022 til slutningen af januar 2023 har i høj grad bidraget til utryghed, rygtedannelse og forringet 

arbejdsmiljø, og kunne være minimeret, hvis man havde handlet anderledes og hurtigere. Det er besynderligt, at 

byrådets endelige beslutning om skoledistrikter, tildelingsmodel og skolelukninger blev taget d.23/1 efter, at 

skoleledere, skolechef, MED-udvalg og kredsen havde regnet på og vurderet konsekvenser for medarbejdere, 

forældre og elever ikke mindst. Mange spildte arbejdstimer og bekymringer kunne været undgået, hvis 

forudsætningerne fra politisk side var på plads inden.  

I skrivende stund ved vi, at udfaldet vinterens spareøvelse har været, at 11 lærere er blevet omplaceret og 13 

lærere er varslet afskediget. Umiddelbart lyder det ikke af så meget i det samlede regnskab. Antallene siger dog 

ikke noget om, hvor mange lærerstillinger der blev og bliver nedlagt i 2022 og 2023. Vi er bekendt med, at rigtig 

mange stillinger ikke er blevet genopslåede og -besat, når vores kolleger er gået på pension, har taget orlov eller 

har fundet andet arbejde. De, der er tilbage, skal således ”løbe stærkere” for at nå det samme stykke arbejde. 

Dette og arbejdsmiljøet generelt vil vi fremover have mere fokus på. 

 

Synlighed 

På døgnstyrelsesmødet sidste år brugte den nyvalgte kredsstyrelse megen tid på at tale om, hvordan vi kunne 

være mere synlige og tydelige i vores kommunikation med medlemmerne og ude i offentligheden.  

Medlemsnyt, der sendes kun til medlemmerne og hænges op på lærerværelserne, udkommer hver anden måned 

og indeholdt praktisk medlemsinformation, et par artikler omhandlende aktuelle emner om arbejdsmiljø, 

økonomi, inklusion, uddannelse og andre fagpolitiske emner. En gang imellem udsender vi også en medlemsmail. 

Det gjorde vi blandt andet i forbindelse med skolernes omplaceringer og afskedigelser i januar. Det er vores 

indtryk, at mange medlemmer fandt og finder dem informative og brugbare. Kredsen fik en del henvendelser i 

kølvandet på mailudsendelserne, hvor medlemmerne ønskede vejledning om pension, aftrædelsesordninger, 

nedsat tid og løn. Det har ikke været for sjov, når vi skriver ”Slagelse Lærerkreds arbejder for dig”. 

Vi har afholdt en række medlemsarrangementer i det forgangne år.  

Den 24. maj afholdt vi stormøde i Skælskør i forbindelse med de kommunale besparelser for 2022 og 2023. Vi 

stillede børn og ungeudvalget spørgsmålet: Hvad vil I med det kommunale skolevæsen og hvordan ser 

skolevæsnet ud efter en besparelse? Hvorvidt de over 250 tilhørere blev klogere af politikernes svar, skal være 

usagt fra vores side. Det må være optil den enkelte at afgøre. En ting kunne vi dog konstatere nemlig, at 

fremmødet var stort og spørgsmålene gode. Det vidner om et stort engagement og en reel bekymring for den 

fremtid, som vi kigger og kiggede ind i. Stormødet havde særligt stor bevågenhed fra mediernes og politikernes 

side. Lærerforeningen kan man ikke komme udenom. Vi stod helt klart stærkere indad og udad efter stormødet. 

Tak til alle deltagere. 
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I forbindelse med besparelserne inviterede vi til fyraftensmøde d. 31. oktober. Her blev medlemmerne informeret 

om den personalepolitiske proces og fik muligheden for stille spørgsmål og lufte mange af de frustrationer, som 

de sad inde med. Vi havde besøg af Camilla Bengtson, der er faglig leder og advokat i afskedsteamet og Lars 

Lidsmoes, der er konsulent i arbejdsskadeteamet. De er begge ansat i Danmarks Lærerforenings hovedforening i 

København. 

I løbet af november måned sidste år afholdt Danmarks Lærerforening fælles dialogmøder i rundt om på 

kommunens skoler. Formålet var at give jer mulighed for at tænke højt og give vores input til, hvad vi mente, at 

lærerforening skal prioritere ved overenskomstforhandlingerne i 2024. Hvad skal der til og hvad er vigtigst for at 

kunne udvikle rammerne og vilkårene for vores eget arbejdsliv. 

Kredsen har forsøgt at være synlig i den offentlige debat. Det har typisk været i Sjællandske, TV2east og P4 

Sjælland, at vi månedligt og til tider ugentlig har skrevet læserbreve, deltaget i interview eller bidraget med 

debatindlæg. Særligt var vi i vælten i forbindelse med vores føromtalte stormøde i Skælskør og under 

budgetforhandlingerne samt den efterfølgende periode frem til januar 2023. Det er blevet bemærket politisk og 

har givetvis skubbet til skolens øvrige interessenters holdninger og beslutninger undervejs.  

Det er vores forhåbning, at medlemmerne også i det forgangne år sidder tilbage med indtrykket af en aktiv og 

synlig fagforening, der har medlemmernes arbejdsvilkår i fokus. 

 

Reallønstilbagegang  

Vi er godt over halvvejs i indeværende overenskomstperiode. Vi fik et af de store lønløft med oktober lønnen 

2022 og pr. 1. april 2023 og 1. oktober 2023 reguleres lønnen atter. OK21 betyder, set gennem hele 

overenskomstperioden, et lønløft for lærere med 0-4 års ansættelse på 1828,- kr. pr. måned og for en lærer med 

12 års ansættelse 2140,- kr. pr. måned. Det lyder jo godt, men set i lyset af den afledte effekt af krigen i Ukraine, 

med kraftig inflation, som ikke er set lige siden 1970’ernes oliekrise, så er der stadig tale om en 

reallønstilbagegang. Heldigvis ser vi stagnerende inflationstendens lige nu. 

Vi kan i Slagelse lærerkreds bryste os af, at vi ikke har haft kontingentstigning i to år; men også vi mærker 

omkostningsstigningerne, og har skåret ned på aktiviteter, som tidligere var en selvfølge. En direkte afledt effekt 

er, at vi har måtte skære ned på deltagelsen af TR-suppleanter, der ellers har været med på TR-kursus hvert andet 

år. Dette vil vi gerne kunne rette op på, hvis midlerne bliver flere, da TR-suppleanterne er et vigtigt led og også 

skal kunne træde til ved fratrædelse eller sygdom fra den valgte tillidsrepræsentant. Desværre ser udsigterne til 

stigende indtægter dystre ud i fremtiden   

 

Arbejdsmiljø 

I starten af 2022 deltog vi i Danmarks Lærerforenings arbejdsmiljøkonference i Nyborg. Her fremlagde foreningen 

fem pejlemærker, der fremadrettet skal sætte rammen for, hvordan foreningen strategisk arbejder på 

arbejdsmiljøområdet. Gennemgående handler det om: 
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At fremme arbejdsglæde og trivsel, at forebyggelse og sørge for tidlig indsats, at finde holdbare løsninger i et helt 

og langt arbejdsliv, at arbejdsmiljøperspektivet medtænkes og at der er kontinuitet, systematik og koordinering af 

indsatserne. 

Vi har i samarbejde med det fælles kommunale AMR-netværk haft stor fokus på, hvad der sker ude på 

arbejdspladserne og hvad er konsekvenserne, hvis arbejdsmiljøet forringes. Kommunens dårlige økonomi og 

følgerne heraf har på ingen måde bidraget med noget positivt hertil på arbejdsmiljøområdet. Kredsen forventer, 

at vi i Slagelse de kommende år i høj grad kommer til at beskæftige os med arbejdsmiljø og arbejdsglæde. 

Forhåbentlig kan foreningens pejlemærker være et konstruktivt redskab til komme godt i mål. Et dårligt 

arbejdsmiljø har store konsekvenser ikke bare økonomisk på flere planer, men så sandelig også personligt.      

 

Går efter bolden 

Kredsens strategi i forhold til vores samarbejdspartnere og medlemmer har været klar fra starten. Vi går efter 

bolden og ikke manden. Det er sagen og kerneydelsen, der er i centrum for hele foreningens arbejde. Styrelsen og 

konsulenten har været forberedte og klare spyttet, så ingen skulle være i tvivl om, hvor vi står og hvem vi arbejder 

for. Balancegangen mellem på den ene side at indbyde til samarbejde og på den anden side at vise tænder kan til 

tider være svær. Kredsens opnår ingen respekt eller berettigelse, hvis vi ikke fremstår seriøse, konstruktive og 

løsningsorienterede, men skal også stå fast og være ultimative, hvis tingene åbenlyst ikke er i orden. Det gælder i 

alle sammenhænge med kredsens samarbejdspartnere. 

I samarbejdet internt i KSS (Det forpligtigende kredssamarbejde) og med DLF’s hovedforening er vi blevet taget 

med på råd og vores synspunkter er imødekommet. Vi er blevet hjulpet, rådgivet og støttet undervejs. I den 

forbindelse vil vi sige særlig tak til de øvrige kredsstyrelser i KSS, hovedstyrelsesmedlem Thomas Andreasen og 

medarbejderne i hovedforeningen.  

I det faglige netværk med skolechef Dorthe Christiansen, skolelederforeningens formand og næstformand Henrik 

Hallig og Benjamin Ejlertsen har bølgerne til tider gået højt og holdningerne været divergerende. Det har særligt 

været i forbindelse med implementeringen af A20. Vi beretter mere om A20 nedenfor. I andre tilfælde har 

dialogen efter vores opfattelse været mere konstruktiv, ligeværdig og samlende. Vi har forskellige ”kasketter”, 

men har altid haft en fælles mission og vision for at lave god folkeskole for børn og voksne. Tak for samarbejdet til 

alle og især tak til Dorthe Christiansen, der stoppede som skolechef i februar.  

Vi vil også takke de enkelte skoleledere for samarbejdet om løn, arbejdstid og arbejdsmiljø. Tak for den gode tone 

og -intentioner i forbindelse svære medarbejdersamtaler om afskedigelse, sygdom mv.. Besøgene rundt om på 

skolerne giver helt sikkert et billedede af meget forskellige skolekulturer og ledelsesstile. Kredsens opgave er i den 

forbindelse ikke at pege på, hvilke kulturer og stile der er bedst, da alle har deres for- og bagsider. Det vigtigste er 

grundlæggende, at alle medarbejdere er tilfredse og at rammerne i orden. Vores besøg er også vigtige i den 

forstand, at kredsstyrelsen og konsulenten får muligheden for at møde vores medlemmer i deres vante kontekst 

ude på skolerne. Det er kredsens forhåbning, at vi fremadrettet får mere tid til at komme forbi ude hos jer. 
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A20 og opgaveoversigter 

Kernen i vores Arbejdstidsaftale A20 er ”et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at 

kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven.”  

Det samarbejde, der foregår lokalt på skole- og på kommunalt plan, er i vores optik af afgørende betydning for 

lærernes arbejdsvilkår. Derfor er vi stadig en del af Det Faglige Netværk, som er Slagelse Kommunes svar på et 

kommunalt samarbejdsforum. Jacob, Klaus og Stine har sat stor pris på de drøftelser, der har været om A20 i Det 

Faglige Netværk. Også selv om vi, som nævnt tidligere, ikke altid har været enige om tolkningen og værdien af 

arbejdstidsaftalen.  

Vores opgave - som fagforening - er at tilse og sikre os, at gældende overenskomster og arbejdstidsaftaler bliver 

overholdt. Særligt i 2022 har vi haft fokus på opgaveoversigten, da vi og hovedforeningen har vurderet, at 

størstedelen af opgaveoversigterne i kommunen ikke lever op til arbejdstidsaftalen. Derfor er det vores 

forventning, at opgaveoversigterne tilrettes i indeværende skoleår. 

Der er fortsat et stort arbejde i vores kommune i at implementere og skabe en fælles forståelse for A20, men vi er 

godt på vej. 

 

Kredsens økonomi og medlemstal 

I skrivende stund har kredsen: 564 medlemmer i fraktion 1 og 2, 239 medlemmer i fraktion 4 og 6 medlemmer i 

fraktion 6 

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.22 - 31.12.22 udviser et resultat på 15.105 kr. mod 118.954 kr. for året før. 

Balancen viser en egenkapital på 725.254 kr. mod 710.149 kr. i 2021. Årsrapporten viser en likvid beholdning på 

DKK 552.174. Den var 786.136 kr. i 2021, hvoraf 183.538,14 kr. hørte til AKUT-midler til året 2022. 

Året 2022 har været præget af udskiftning i kredsens personale, da vi har ansat ny konsulent. Det har også været 

præget af Slagelse Kommunes genåbning af budget og tilhørende nedskæringer. Dette har vist sig i 

medlemsantallet og efterfølgende i regnskabet. En del gode økonomiske vaner fra Corona-tiden har medført 

mindre udgifter til kørsel, forplejning, møder, vikarudgifter m.m., da disse delvist har kunnet afholdes fx online. 

Ligeledes har styrelsen udvist mådehold med årets TR-kursus og en række andre aktiviteter. 

Årets resultat i Særlig Fond udgør et underskud på 61.345kr.Det negative resultat skyldes udelukkende kurstab på 

værdipapirer, som en konsekvens af samfundsudviklingen og den generelle økonomiske situation i Danmark og 

verden omkring os. kølvandet  

 

Pensionister 

Fraktion 4, der består af kredsens pensionerede medlemmer, er aldeles aktiv. Med jævne mellemrum mødes 

medlemmerne omkring foredrag, rejser, ekskursioner og hyggelige eftermiddage med kortspil, strikkeklub mv. 
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Det er en fornøjelse at se en række ildsjæle arbejde for fællesskabet efter et langt arbejdsliv. Forhåbentlig kan 

kredsen og det forpligtigende kredssamarbejde (KSS) fremadrettet være med til at fastholde medlemmerne i 

fagforeningsfællesskabet efter de er blevet pensionister.  

 

Mindre medlemsgrupper 

Vores forening organiserer ikke blot lærere. UU vejledere, skole-konsulenter, tale/høre-konsulenter og psykologer 

er også et aktiv for foreningen og for de ansatte ude på skolerne. Uden deres kompetencer og samarbejde med 

lærerne ville det være svært at komme i mål og lykkes med deres arbejdsopgaver. 

De har også været udfordret det sidste års tid. Ikke blot på grund af kommunens generelle besparelser, men også 

på grund af rekrutteringsproblemer, omorganisering og ikke genbesatte stillinger. En uheldig udvikling, der 

desværre har stået på i mange år før nu. Flere og flere efterspørger hjælp og kræver vejledning, mens 

ressourcerne er blevet reduceret og sammensat anderledes fra år til år.   

 

Tillidsrepræsentanterne 

Tillidsrepræsentanterne er foreningens nok vigtigste led. Deres indsats på de enkelte skoler er en af grundstenene 

i foreningens arbejde. I det forgangne år, er hele fem nye tillidsrepræsentanter tiltrådt. De er godt i gang med 

deres TR-uddannelse og udviser et stort engagement i deres tillidspost. 

I slutningen af september var tillidsrepræsentanterne på kursus i tre dage på Gammel Avernæs. På førstedagen 

var hovedformålet dels at forberede tillidsrepræsentanterne på hvordan man reagerer under pres med stor 

belastningsgrad og de mekanismer de udløser. Anden dagen omhandlede meget jordnært TR-opgaven i 

dagligdagen med refleksion over rolle som TR, arbejde med -cases og samarbejdsøvelser. Hele formiddagen på 

tredjedagen var Thomas Andreasen fra Hovedstyrelsen inviteret til et fagpolitisk oplæg og efterfølgende debat.  

TR-arbejdet på skolerne og interessevaretagelsen for de enkelte medlemmer er essentiel og vigtigt men også 

tilbagemelding til og samarbejdet med kredsen, er uvurderligt for det vidensgrundlag kredsstyrelsen skal handle 

på. 

Alle tillidsrepræsentanter har haft et ekstra stort arbejdspres i dette år i forbindelse med genåbning af budgettet, 

besparelser, ny skolestruktur og de deraf afledte mange forflyttelser og afskedigelser. Der har været flere 

ekstraordinære TR-møder i kredsen, for at blive orienteret om og blive klædt på til denne proces. Tak for det store 

fremmøde og engagement.  

 

Kredskontoret 

Efter to stillingsopslag lykkes det i september at finde den rette mand til den ledige stilling som faglig konsulent 

på Slagelse Lærerkreds. Kenneth Peter Nielsen sagde ”ja tak” til jobbet og begyndte og den 1. oktober. Kenneth 
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løfter i hverdagen en massiv opgave og sætter en ære i at behandle vores medlemmer med bedst mulig service, 

forståelse og et ønske om at hjælpe med netop deres sag. 

Kredsstyrelsen sætter stor pris på vores ansatte på Lærerkredsen. Uden dem vil vi få svært ved at få enderne til at 

mødes i daglig dagen på kontoret. Både vores sekretær Tina og vores konsulent Kenneth er begge med til at sikre 

den daglige kontinuitet og gode service for medlemmerne. De er begge opsatte på at medlemmerne i Slagelse 

Lærerkreds, skal føle sig velkomne på Lærerkredsen. 

 

 

 


