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Overenskomstforhandlingerne.
Danmarks Lærerforening var
allerede i november 2012 klar
over, at overenskomstforhand-
lingerne ville blive meget svære.
Derfor blev der søsat en medie-
kampagne med det formål at få
folkestemningen over på lærer-
nes side i tilfælde af en konflikt.
Kredsene fik tilsendt en masse
materialer, og helsides-annoncer
prægede aviserne og det
offentlige rum. Alle tillidsre-
præsentanter i DLF blev indbudt
til stormøde i Odense d. 5. marts,
og der blev arrangeret demon-
strationer i de fire største byer i
Danmark, hvor vi deltog med en
busfuld ved demon-strationen i
København. Alt sammen i et
forsøg på at påvirke udvik-
lingen. KL svarede igen med
usmagelige dagblads-annoncer,
hvor de brugte en retorik det var
langt udover det rimelige, og
som ikke var sandfærdige!

Og det hele endte da også med
en LOCKOUT d. 2. april lige
efter påsken. Kredsstyrelsen
brugte dagene op til påskeferien
på at planlægge de første dage
af lockouten. Der blev lagt
planer, skaffet lokaler og købt
materialer, så vi var forberedte
til den 2. april. Medlemmerne
mødtes i grupper under hele
lockouten og forberedte alle de
mange aktioner, der foregik over
hele kommunen. Vi havde
planlagt det sådan, at der var
store aktioner hver anden dag,
og mindre lokale hver anden

dag. Det vil her føre for vidt at
omtale alle aktiviteterne, men I
kan gense dem på kredsens
hjemmeside
 www.slagelselærerkreds.dk/
Her vil I også kunne se alle
numrene af KONFLIKTNYT, der
blev udgivet hver dag.
Jeg vil dog lige fremhæve nogle
få af aktionerne:
Demonstration gennem Slagel-
ses gader med afsluttende taler
og koncert på Nytorv
Demonstrationsoptog til råd-
huset i Slagelse med aflevering
af „vikarsedler“
Flash mob flere steder i byerne
17.000 påskeliljer i potter til
uddeling

Møde i musikhuset med musik
og tale af Anders Bondo
Christensen.
Den store demonstration på
Christiansborgs slotsplads med
450 deltagere fra Slagelse.
Som afslutning 1.maj- arrange-
mentet i Anlægget i Slagelse.

Kredskontoret summede af
aktivitet med rigtig mange
medlemmer fra tidlig morgen til
sen aften. Det var en hektisk tid.

Var det så det hele værd? De
lockoutede oplevede et sam-
menhold og en følelse af
solidaritet, som ikke er set
længe. Der blev udvist en uhørt

Skriftlig beretning
2013 var uden sammenligning den mest turbulente tid, jeg har
oplevet i mit arbejde i Slagelse Lærerkreds med LOCKOUTEN OG
LOVINDGREBET, som de absolutte „højdepunkter“.
Her blev mit demokratiske fundament rystet i sin grundvold.

Han havde travlt i foråret!
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kreativitet, og jeg oplevede helt
klart, at der igennem hele
lockouten var stor opbakning fra
befolkningen i almindelighed.
MEN det ændrede ikke på, at
der kom et lovindgreb, som stort
set tilgodeså KL´s synspunkter.
Ombudsmanden har da også
luftet en mistanke om aftalt spil
mellem finansministeriet og KL
i konflikten.

LOV 409.
Lockouten endte som bekendt
med et regeringsindgreb, hvor
man lovgav om lærernes ar-
bejdstid pr. 1. august 2014. Lov
409 er en fuldstændig imøde-
kommelse af KL´s ønsker til en
arbejdstid for lærerne, hvor
lederne har den fulde ledelsesret
over alle dele af lærerens ar-
bejdstid, hvor der ikke er sam-
menhæng mellem undervisning
og opgaver i tilknytning til
undervisningen, hvor der ikke

er et maksimalt undervis-nings-
timetal, og hvor der ikke er
nogen aftaleret for kreds eller
TR. Formålet var klart: At
knægte DLF, kredsenes og TR´s
indflydelse på lærernes ar-
bejdstid, at give lederne fuld
ledelsesret og at give mulighed
for at finansiere folkeskole-
reformen ved at give mulighed
for at lærerne kan undervise 2
timer mere om ugen i gen-
nemsnit.
Så snart loven var vedtaget,
igangsatte DLF en omfattende
informationsindsats med ind-
kaldelse til en lang række kreds-
formandsmøder, regionalt TR-
møde i Ringsted, udsendelse af
en lang række notater om,
hvordan L 409 skal forstås med
argumentationskataloger og
problematiseringer, beskrivelse
af de nye TR-, AMR- og lærer-
roller, beskrivelse af MED-
udvalgets fremtidige rolle og
pixiudgaver af Lov 409. Et

materiale både vi og TR har haft
stor glæde af, og vi har da også
taget udgangspunkt i de mange
udsendelser i vores hyppige
drøftelser med TR om per-
spektiverne for lærernes ar-
bejdstid.
DLF iværksatte en uddannel-
sesrække af lokale undervisere,
der skulle klæde TR og AMR på
til en ny virkelighed. Fra Slagelse
Lærerkreds blev Lisbet Ras-
mussen uddannet. Lisbet stod
for afviklingen af tema-dagen
sammen med Sorø – Ringsted
Lærerkreds formand Mogens
Larsen en stormfuld dag i
december.
Vi har hen over hele efteråret ført
hyppige drøftelser med vores
Uddannelsesdirektør Vini Lind-
hardt for at se, om vi kunne blive
enige om en lokalaftale om læ-
rernes arbejdstid. Det har været
gode drøftelser, men det har
været klart fra starten, at Sla-
gelse kommune IKKE ville indgå
en aftale.
De kunne måske være med på
et forståelsespapir, der angiver
værdier og retning for ud-
møntningen af  L409. Kom-
munen har været fokuseret på at
følge KL´s anvisninger om, at
der ikke skulle laves lokalaftaler,
der begrænsede ledernes nye
ledelsesrum. Vi har omvendt
været fokuseret på at sikre
lærerne mulighed for at levere
en kvalificeret undervisning ved
at argumentere for et maksimalt
undervisningstimetal, sikring af
tid til forberedelse og efter-
behandling af undervisningen,
samt sikring af den tilstræk-
kelige fleksibilitet i arbejdets
tilrettelæggelse.

“Lockouten endte som bekendt med et
regeringsindgreb, hvor man lovgav om lærernes
arbejdstid pr. 1. august 2014. Lov 409 er en
fuldstændig imødekommelse af KL´s ønsker til en
arbejdstid for lærerne....”
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Vi har nu i flere omgange
forhandlet med en forhand-
lingsdelegation fra Center for
Skole, og vi er foreløbig nået frem
til overordnede værdier for
udmøntningen af Lov 409, be-
skrivelse af rollerne på skolerne,
MED-udvalgets, TR´s og AMR´s
vigtighed for en ordentlig
udmøntning og en række andre
præciseringer. Om det ender med
et forståelsespapir, vi kan un-
derskrive, eller om det ender med
et administrativt grundlag fra
forvaltningen, vides i skrivende
stund endnu ikke.

Folkeskolereformen.
Folkeskolereformen blev formelt
vedtaget i Folketinget i decem-ber
måned 2013, men allerede i
foråret 2013 nedsatte Byrådet et
såkaldt § 17 stk. 4 udvalg:
Reformudvalget. Her er repræ-
sentanter for forældre, elever,
skoleledere, erhvervs-livet,

fritidsorganisationerne, ung-
doms-uddannelserne, BUPL og
DLF med. Formålet var først og
fremmest at formulere et oplæg
til en ny skolepolitik for Slagelse
kommune. I udvalgs-arbejdet
havde vi først og frem-mest
fokus på:
At formulere, at vi i Slagelse
kommune har et fælles skole-
væsen med et fælles ansvar for
undervisning af alle elever, at
Folkeskolelovens dannelsessyn
blev indskrevet, at inklusion har
en fremtrædende plads.
Forslaget til en ny skolepolitik er
sendt i høring i skrivende stund.

Styregruppen om folkeskole-
reformen.
For at styre det omfattende
arbejde med at konkretisere
udmøntningen af folkeskole-
reformen blev der nedsat en
styregruppe bestående af for-
valtningsrepræs-entanter, skole-

ledere, BUPL og to repræsen-
tanter for Slagelse Lærerkreds.
Styregrup-pens opgave var at
godkende kom-missorier for de
mange underliggende arbejds-
grupper og efterfølgende at god-
kende arbejdsgruppernes
notater og forslag, før de blev
sendt i høring. Det har været et
om-fattende og spændende
arbejde, hvor vores fokus hele
tiden har været at sikre de bedst
mulige vilkår for lærernes
arbejde i den nye reform. Vi har
i den forbindelse haft lange
drøftelser af:
- Understøttende under-

visning
- Ressourcefordeling til sko-

lerne
- Organisering af SFO/

fritidsdelen
- Samarbejde med musik-

skolen, ungdomsskolen og
frivillige organisationer

- Kompetenceudvikling for
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lærere og pædagoger
- Bygningsanalyse af skolerne

Vi har været enige med Center
for Skole om, at der skal være
nogle centrale rammer, som
skolerne skal holde sig indenfor
i udmøntningen af Folkeskole-
reformen, så vi kan fastholde, at
vi i Slagelse kommune har et
fælles skolevæsen.

Møder for TR, AMR og
skoleledere:
Center for Skole & Fritid har i
samarbejde med UC-Sjælland
afviklet et flerdages kursus for
alle lederne på skoleområdet ad
tre gange. I den forbindelse har
TR og AMR været inviteret med
en dag hhv. i november 2013 og
februar 2014. På disse dage har
der været lagt vægt på samar-
bejdsmulighederne og viljen hos
alle parter. Bl.a. er tankegangen
i Social Kapital og MED-sy-
stemet blevet fremhævet. Det er
altid givtigt, når alle parter
sammen hører om og får tid til
at debattere de nye forandringer.

Arbejdsforhold
Lockoutens forløb og afslut-
ningen med lovindgrebet har sat
sig dybe spor i alle vores
medlemmer. Følelsen af svigt og
ydmygelse er stadig stor. Man
trådte godt og grundigt på en
medarbejder-gruppe, der med
statsministerens udsagn er hjer-
tet i folkeskolen, og som er for-
udsætningen for, at en reform af
folkeskolen får et heldigt forløb.
KL, kommunen og mange skole-
ledere havde en opfattelse af, at
medlemmerne fra dag ét efter
lockouten, eller i hvert fald efter

sommerferien, kunne fungere,
som om intet var hændt. Men
meget var netop hændt! Der
forestår stadig et stort arbejde
med at få genoprettet tilliden
mellem par-terne. Det er først og
fremmest kommunens og
ledernes ansvar. „Man spiser
ikke af den hånd, der lige har
slået én.“
Lockouten gjorde, at skoleåret
har været – og er hårdt, samtidig
med, at der er andre forhold, der
presser lærerne i den daglige
undervisning.
Kravet om at inkludere flere
elever med særlige behov uden,
at der tilføres de nødvendige
ressourcer eller hjælp, gør lærer-
arbejdet meget hårdt. Slagelse
Lærerkreds gennem-førte i for-
bindelse med kommunal-valget
den 19. november 2013, en un-
dersøgelse af, hvordan lærerne
oplevede inklusion i Slagelse
Kommune. I under-søgelsen
deltog desværre kun i alt 190
personer, men de gav alligevel
et fingerpeg om, at noget er helt
galt. 85 % af deltagerne oplever,
at de har elever i deres klasser,
der ikke får den særlige støtte,
som de har behov for.  Hele 146
af de 190 personer føler sig IKKE
uddannelsesmæssigt rustet til at
undervise/håndtere de elever,
der i dag er inkluderet i under-
visningen, og 78 % ople-ver, at
de inkluderede elever har en
negativ betydning for lærernes
arbejdsmiljø.
Det er ganske alarmerende tal,
der tydeligt viser, at hvis inklu-
sion af elever med særlige behov
skal lykkes, så skal der ske æn-
dringer i den måde, det foregår
på.

Inklusion bliver ikke lettere af, at
mange skoler har ganske høje
klassekvotienter. Det ser godt ud
i statistikkerne, men gør opga-
ven svær.

„Rygsækmodellen“  giver
skolerne et incitament til en
uskøn konkurrence om eleverne.
Det har som konsekvens, at
nogle skoler med høje klas-
sekvotienter har meget at tilbyde
eleverne, mens andre med lave
klassekvotienter har store pro-
blemer med bare at levere et
acceptabelt timetal. Det er ikke i
orden. Det er også med til at give
usikkerhed for fremtiden. Elev-
tallene kan svinge meget, når
eleverne flytter efter det, de
opfatter som det bedste tilbud.

Desværre oplever vi flere og
flere lærere, der bliver syge-
meldte på grund af stress og
hårde arbejdsvilkår. Vi forsøger
at tage hånd om de sygeramte,
men alt for ofte ender det med
afsked af gode velfungerende
lærere. Det er yderst beklageligt!

Slagelse kommune
19. november 2013 var der kom-
munalvalg. Vi afholdt valgmøde
med deltagelse af repræsen-
tanter for de opstillede partier
med TR og AMR som tilhørere
og spørgere. Det var et godt
møde, hvor der fra politikernes
side blev vist god vilje til
folkeskolen. Det vil vi holde dem
fast på i den kommende periode.
I forbindelse med valget udgav
vi et sær-nummer af NetNyt,
hvor de enkelte partier kunne
fremlægge deres holdninger til
folkeskolen i Slagelse kommune.

“Desværre oplever vi flere og flere lærere, der bliver syge-meldte
på grund af stress og hårde arbejdsvilkår. Vi forsøger at tage
hånd om de sygeramte, men alt for ofte ender det med afsked af
gode velfungerende lærere.
Det er yderst beklageligt!”
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Disse udsagn vil vi huske dem
på.

Valget endte som bekendt med,
at Lis Tribler efter 16 år som
borgmester tabte hvervet til Stén
Knuth. Der vil komme til at
blæse nye vinde i Slagelse kom-
mune med systemskiftet. Vi vil
komme til at se mere decen-
tralisering, udlicitering og
besparelser for at finansiere
skattelettelser. Det er forhold, vi
i den kommende tid vil have
meget fokus på sammen med de
øvrige faglige organisationer i
Slagelse kommune.

Budgetlægningen var noget
lettere for 2014. Der var ikke lagt
op til de store besparelser denne
gang, og da 2013 var et valgår,
var der ikke fra politisk side
noget ønske om store ændringer.

Vi kunne med tilfredshed
konstatere, at Byrådet indreg-
nede økonomiaftalens beløb til
implementering af den nye
folkeskolereform, og vi er
tilfredse med, at man har
besluttet i 2015 til 2017 at tildele
skoleområdet ekstra 5 mio. kr. til
efteruddannelse og implemen-
tering af folkeskolereformen. På
trods af ovenstående er vi usikre
på, om folkeskolereformen i
Slagelse kommune er finansieret
helt og fuldt.

På anlægssiden blev en del
skoler tilgodeset med nødven-
dige bygningsmæssige udbyg-
ninger og renoveringer, og der
blev i 2014 og i over-slagsårene
frem til 2017 fortsat afsat 5 mio.
kr. til IT-udbygning på skole-

området, ligesom der blev
besluttet en bygningsgennem-
gang i 2014 for at se på, om
skolerne bygningsmæssigt kan
leve op til den nye
folkeskolereform.

HovedMED
I HovedMED har vi afholdt 8
ordinære møder, ét strate-
gimøde og et møde med
Økonomiudvalget. Budgettet,
ændringer af MED-aftalen,
ændringer i den administrative
organisering og ændringer af
flere sektorudvalg har været
vægtige punkter, men der har
også været plads til andre
væsentlige drøftelser som
psykisk APV og Trivselsmåling,
seniorjobs, Sociale Kapital,
kompetenceudviklings-projek-
tet „Et trin højere“, sygefravær,
socialt bedrageri, integra-
tionspolitik, kommunikations-
strategi, brug af lokale AKUT-
midler, hygiejne på arbejds-
pladserne, ligeløn, nyttejobs,
arbejdsmiljø, seniordage og
afholdelse af den årlige TR-
konference.

Arbe jdsmil jø lovgivningen
fastlægger en årlig drøftelse af
arbejdsmiljøet.
HovedMED besluttede i den
anledning, at „stress“ fortsat skal
have en særlig opmærksomhed,
idet alt for mange kollegaer går
ned med stress.
Der blev udpeget to veje i
arbejdet: Fokus på social kapital
og forståelse og udvikling af
kerneopgaven samt fokus på
dialogen om krav i arbejdet, god
ledelse og anerkendelse, og
dermed bevæge sig fra kun at

have problemfokus til at få et
løsningsfokus.
Effekten af opmærksomheden er
angivet således: Stress er ikke
kun et individuelt problem, men
også et fælles anliggende.
Nedbringelse af sygefraværet og
oplevelsen af stress på arbejds-
pladsen.
Sikring af et bredere fokus og
forståelse af stress. Fokus på
forebyggelse frem for
håndtering af stress.

HovedMED er placeret som en
helt central spiller i udviklingen
af de kommunale arbejds-
pladser, og vi oplever fra
medarbejderside, at vi har en
stor medindflydelse.

SektorMED
har ifølge MED-aftalen en
gensidig pligt til at informere om
og drøfte alle forhold af betyd-
ning for arbejds-, personale-,
samarbejds- og arbejdsmiljø-
forhold.

Skole og Fritid:
Af væsentlige dagsordens-
punkter i det forgangne år kan
nævnes:
Arbejdsskader og – ulykker,
høring om omprioritering af
resurser, organisationsæn-
dringer i forbindelse med
folkeskolereformen, arbejdet
med Social Kapital, kvalitets-
rapporterne fra skolerne, ny
skolepolitik, arbejdspladser for
lærere, stress, fraværsstatistik,
kommunikation i Slagelse
Kommune, budget.
Centerchef Flemming Mahler
var indtil den 1.1.2014 formand
for udvalget. Ved hans  fratræ-

Ro på
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den indtrådte Uddannelses-
direktør Vini Lindhardt som
formand.

Dagtilbud og Kultur:
Der har været afholdt 8 møder i
2013. Punkter, som har været
drøftet og haft relevans for DLF-
området har været: Udar-
bejdelse af høringssvar vedr.
Nye visitationsregler, Organise-
ring af specialtilbud på skole-
området, Børn & Unge politik-
ken, Budget 2014 – 2017. Der har
været drøftet „løntil-skuds-
ansættelser“, „senior-dage“ og
senest „konstitue-ringsaftalen“

for det nyvalgte byråd.
På novembermødet blev det
aftalt at holde en temadag den
4. marts 2014, hvor de kom-
mende indsatsområder indenfor
arbejdsmiljø blev planlagt. Der
blev udarbejdet et årshjul for
2014. Efter kommunalvalget blev
det besluttet, at Kultur fremover
ikke skal være en del af Center
for Dagtilbud mere, men kobles
sammen med Fritid og Turisme
fra 1.3.2014. Herefter er Sek-
torMED ændret til den sammen-
sætning af medlemmer, der var
før Kultur blev en del af Center
for Dagtilbud.

Handicap, socialpsykiatri og
misbrug
Der har været afholdt 5 møder.
Punkter, der har været drøftet,
er bl.a. kommunikation i MED,
akutjob, seniorjob og ansættelser
i løntilskud, APV og trivsels-
målinger, uddannelse af MED
medlemmer i forhandling og
coaching, kompetenceudvik-
lingsprojektet „ét trin højere“,
rygning og e-cigaretter, budget
2014-2017 og kommunens
værdier er blevet relanceret i de
enkelte LokalMED under
Handicap, socialpsykiatri og
misbrug.

Fast i troen?

“Vi har hen over hele efteråret ført hyppige drøftelser
med vores Uddannelsesdirektør Vini Lindhardt for at
se, om vi kunne blive enige om en lokalaftale om læ-
rernes arbejdstid. Det har været gode drøftelser, men
det har været klart fra starten, at Slagelse kommune
IKKE ville indgå en aftale.”
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Fagpolitisk samarbejde.
Repræsentanter for de faglige
organisationer med ansatte i
Slagelse kommune har møder
forud for alle HovedMED-mø-
der. Det er givtige møder, hvor
dagsordenen drøftes og vi får
afstemt vores holdninger til de
enkelte punkter. Møderne giver
god mulighed for at drøfte, hvad
der sker på arbejds-pladserne,
og som kan være udgangspunkt
for punkter til fremtidige møder
i HovedMED.

I Det Forpligtende Kredssam-
arbejde, hvor vi er sammen med
kredsene i den sydvestlige del af
regionen, har vi månedlige
møder forud for DLF´s Hoved-
styrelses møder. Her drøftes
dagsordenen med hovedsty-
relsesmedlem Thomas Andre-
asen, samt erfarings-udveksling
kredsene imellem f.eks. om
inklusion, specialun-dervisning,
lockout og skolereform. Vi har
deltaget i et inter-nat sammen
med styrelses-medlemmerne fra
de øvrige kredse.
I dette samarbejde har vi også
afholdt kurser for tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter.

Kredsstyrelsen
Tillidsrepræsentanterne.
Tillidsrepræsentanterne har
været udsat for et hårdt pres i det
forløbne år. De har været
indkaldt til såvel ordinære som
lokale netværksmøder og en del
ekstra møder, når situationen
har været tilspidset. Det har
været et stort arbejde at holde
modet og humøret oppe blandt
kollegerne på skolerne / arbejds-

pladserne. TR har været brugt
som kredsstyrelsens sparrings-
partnere i forhold til OK-13,
lockouten, arbejdet med skole-
reformen og udmønt-ningen af
L409.

På det årlige TR-kursus på Gl.
Avernæs deltog TR- supplean-
terne også.  Emnerne var
naturligt nok relateret til den nye
skolereform, Lov 409 og de nye
udfordringer, det medfører.

Vi vil her benytte lejligheden til
at takke alle for det sidste års
store indsats.

Arbejdsmiljøudvalget
Udvalget har arbejdet med to
store og væsentlige sagsom-
råder:

1) Sager om vold. Centralt i DLF
oplever man, at hver tredje
arbejdsskadesag er en voldssag,
enten af fysisk eller af psykisk
karakter. Et voksende antal lære-

Der skal samarbejdes!
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re bliver så mærkede af det, at
den eneste løsning er at forlade
lærerjobbet. Det er i sig selv en
alvorlig ting, men hvis læreren
heller ikke kan få nogen er-
statning, så er byrden dobbelt
tung. I mange tilfælde med vold
ser man, at skadelidte bliver
udsat for flere uafhængige hæn-
delser. Summen af disse belast-
ninger gør, at skadelidte opgiver
at arbejde som lærer.

2) Indretning af lærerarbejds-
pladser.
Lov 409 angiver, at de ansatte
skal være på arbejdspladsen i
væsentlig større omfang end
tidligere.
Det betyder, at der skal være
arbejdspladser til alle, så den
ansatte kan udføre sit arbejde.
Indretning af skærmarbejds-
pladser er meget specifikt
beskrevet mht. bordstørrelse,
belysning, stol osv. Det betyder,

at de ansatte har krav på at få
anvist en arbejdsplads, som
opfylder de specifikke krav. Man
kan ikke henvises til sofabordet
på lærerværelset eller tilsva-
rende. Der skal være en arbejds-
plads.

Sagsbehandling:
Kredskontoret får mange
henvendelser fra medlemmerne
om at forlade jobbet frivilligt
eller ufrivilligt. En del medlem-
mer har været ramt af længe-
revarende sygdom, og i nogle
tilfælde har dette også medført
afsked for de på-gældende. Un-
dervejs i forløbet er den syge-
meldte forpligtet til at deltage i
møder med skole-ledelsen og på
jobcenteret. Ved disse møder
bistår kredsen de medlemmer,
der måtte ønske det.

Endvidere er der medlemmer,
der er blevet afskediget af andre

årsager end arbejdsmangel og
sygdom. Også i disse sager bistår
kredsen medlemmerne med råd
og vejledning og eventuelt
forhandling med arbejdsgiver.

Heldigvis har det ikke kun været
ufrivillig afgang. En del med-
lemmer har selv ønsket at
forlade jobbet for at gå på
pension og / eller efterløn. I den
forbindelse er der mange, der
henvender sig til kredskontoret
for at få lavet beregninger og
drøfte forskellige forhold i den
sammenhæng. Som en yder-
ligere service i den forbindelse
plejer kredsen hvert forår at
arrangere et møde om pensions-
forhold specielt rettet mod
tjenestemænd. I år har det været
nødvendigt at afholde 3 møder
for at opfylde behovet.

Der har også været sager om
arbejdstidsberegning og tolk-
ning af arbejdstidsaftaler. Om
overtidsberegning og udbeta-
ling heraf. Sager om ansæt-telse,
ansættelsesbreve, jubilæums-
gratiale, aldersreduktion og be-
skæftigelsesgrad.
Og selvfølgelig sager om løn:
Lønudbetaling, lønindplacering
feriepenge, undervisningstillæg
og andre tillæg. Heldigvis er
tillidsrepræsentanterne dygtige
til at bistå medlemmerne med
lønsedlerne og en del sager
klares på skolerne uden kred-
sens medvirken eller i sam-
arbejde mellem tillidsrepræ-
sentant og kreds.

„...der skal være arbejdspladser til alle, så den ansatte kan udføre sit
arbejde.
Indretning af skærmarbejdspladser er meget specifikt beskrevet mht.
bordstørrelse, belysning, stol osv. Det betyder, at de ansatte har krav
på at få anvist en arbejdsplads, som opfylder de specifikke krav...”

Er der pladser til alle?
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Kredsens repræsentationer.
MED-systemet i Slagelse kommune:
HovedMED: Leif Borregård og Per Toft Haugaard

SektorMED for:
Skole: Leif Borregaard og Lisbet Rasmussen
Dagtilbud: Karin Elmhøj Pedersen
Handicap, psykiatri og misbrug: Anette Petersen

Udvalg og arbejdsgrupper under kommunen:
Seniorpolitisk udvalg: Per Toft Haugaard
Arbejdsgruppe om TR-vilkår: Per Toft Haugaard
Forhandlingsudvalg om ny MED-aftale: Per Toft
Haugaard
Skolereformudvalget: Per Toft Haugard
Styregruppen for skolereformen: Lisbet Rasmussen
og Per Toft Haugaard
Arbejdsmiljørepræsentant i diverse MED-udvalg:
Leif Borregaard
Arbejdsgruppe om lærernes efter- og videre-
uddannelse: Lisbet Rasmussen og Anette Petersen
Arbejdsgruppe om sygefravær: Leif Borregaard

Pensionisterne.
Vores aktive pensionistfraktion,
har i det forløbne år lavet et stort
antal vedkommende og velbe-
søgte arrangementer for pensio-
nerede lærere. Her kan nævnes:
Førstehjælp, fællessang, besøg
på Slagelse kaserne, sommer-
udflugt til København, tur til
Skagen og diverse foredrag. Det
er rart at se, at så man-ge pensio-
nerede lærere fortsat føler en
tilknytning til Slagelse Lærer-
kreds.

Økonomiske forhold.
Siden 2009 har der været en
nedgang i antallet af lærer-
stillinger i Slagelse kommune på
ca. 140, og det har naturligvis
også haft konsekvenser for
antallet af medlemmer. Vi har i
den periode mistet over 100
medlemmer. Nu er vores med-
lemstal stabiliseret, og i kraft af,
at vi nu er et styrelses-medlem
mindre og vedtog en kontin-
gentstigning i 2013, ser kredsens
økonomi lidt bedre ud. Men vi
ved fortsat ikke, hvordan
antallet af medlemmer vil ud-
vikle sig, så vi skal fortsat have
fokus på vores økonomi.

Per Toft Haugaard
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Jeg skal hermed meddele, at jeg genopstiller som kredsformand for
Slagelse Lærerkreds på generalforsamlingen d. 31. marts.

Jeg har nu været kredsformand i seks valgperioder. Det har været
en meget spændende tid, og der er fortsat mange udfordringer. Dem
vil jeg gerne tage op.

Jeg vil arbejde for, at Lov 409 vil blive udmøntet på en måde, så
lærerne vil få gode rammer for deres vigtigste arbejde – undervisning
af eleverne samt, at forholdene for lærerarbejdet bliver så ens som
muligt på skolerne, og at lærernes arbejdsforhold igen bliver
genstand for forhandling mellem kreds og kommunen. Der skal være
gode arbejds- og lønforhold, efter- og videreuddannelsesmuligheder
og personalepolitikker for lærerne i kommunen.

Det skal være attraktivt at være lærer i kreds 54. Vi har et
bekymrende stort antal lærere, der så at sige holder op i „utide“.

Det skal stoppes. Vi skal have analyseret årsagerne og gjort noget ved problemerne.

Decentraliseringen ruller med bekymrende hast udover skolerne. Jeg vil arbejde for, at vi fortsat har
et fælles skolevæsen i Slagelse kommune.

Slagelse Lærekreds skal fortsat være en uundværlig samarbejdspartner centralt i forhold til det
kommunale arbejde. Min næstformandspost i HovedMED tager meget tid, men den giver samtidigt
kredsen stor indflydelse på udviklingen af kommunen.

Det er vigtigt, at kredsstyrelsens arbejde er orienteret mod kommunen samtidigt med, at der skal
holdes tæt kontakt til den enkelte skole. Her har tillidsrepræsentanterne en vigtig rolle, men vi skal
også vide at udnytte de elektroniske kommunikationsplatforme. Jeg vil i den kommende periode
prioritere at deltage i møder på skolerne, da jeg her har en god mulighed for også at have en dialog
med medlemmerne.

Endelig vil jeg arbejde for, at kredskontoret er en god arbejdsplads for de ansatte, hvor der laves reel
og hurtig sagsbehandling for alle vore medlemmer, men hvor der også bliver lavet faglige og sociale
arrangementer for medlemmerne, så kredskontoret – Medlemmernes Hus – bliver et sted, hvor man
mødes.

Per Toft Haugaard
Formand

Der er valg til kredsstyrelsen
Syv „nye“ skal vælges eller genvælges.
Der kan opstilles yderligere kandidater på selve generalforsamlingen.
Her kan du læse de nuværende kredsstyrelsesmedlemmers valgoplæg.
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De seneste 12 måneder har i kredssammenhæng været forrygende
travle. Lockout, lovindgreb, debatter og forhandlinger har fyldt
rigtigt meget. Det har bestemt ikke været opløftende arbejde alt
sammen, men det har været spændende, og har givet mig en stor
indsigt og en bred berøringsflade. Dette vil jeg gerne udnytte og
vælger derfor at genopstille til kredsstyrelsen.
Det, der især interesserer mig, er arbejdet med de regler, lærerne
skal arbejde under.  Vi går en ukendt tid i møde hvor arbejdsgange,
prioriteringer og tankemønstre må ændres både hos lærere og
skoleledere. Det er en langvarig proces at omstille et skolevæsen, og
vi skal helt sikkert gennem mange justeringer undervejs. Det er
vigtigt, at vi i denne proces har en høj grad af kommunikation lærerne
imellem, mellem de tillidsvalgte og til/fra kredsstyrelsen.
Kredsstyrelsen skal til stadighed arbejde med at klæde
tillidsrepræsentanterne på, og vi skal fortsat arbejde på at påvirke
kommune og skoleledere til at give lærerne optimale vilkår at arbejde
under. Dette vil jeg gerne arbejde for.

Samtidig stiller jeg op som kongresdelegeret. Jeg synes, det ligger i god tråd med det øvrige arbejde i
kredsstyrelsen at have en berøringsflade til hovedorganisationen via kongressen.

Anne Gade Nielsen
Lærer og TR på Xclass

Kredsstyrelsesmedlem

Jeg er ansat i talehøreafd. i Center for Dagtilbud og varetager et
distrikt i Slagelse bymidte på 14. år for børn og unge imellem 0 -18
år.

Udover at være med i SektorMED for Dagtilbud er jeg med i
„Arbejdsmiljøudvalget“, hvor fokus fortsat vil være trivsel for
medlemmerne på arbejdspladsen og i „Organisationsudvalget“, der
bl.a. arrangerer Åbent Kursus, TR-kursus, de månedlige TR-møder
og andre medlemsmøder. Både praktisk og med at finde emner og
lave aftaler.

Netværksgruppen „specialområdet“ er også en del af mine opgaver
i kredsstyrelsen, hvor jeg står for afholdelse af møderne m.m.

Jeg har i denne valgperiode været redaktør af kredsstyrelsens
„næsten månedlige“ udsendelse af NetNyt og under lockouten den
daglige udsendelse af „KonfliktNyt“.

Jeg vil gerne fortsætte med at være en del af videreudviklingen af NetNyt, så kredsens arbejde,
forhandlingsresultater m.m. bliver synlige for alle medlemmer.

Jeg synes stadigvæk, at det er spændende og med mange udfordringer at være med i styrelsesarbejdet.
En stemme på mig medfører, at de mindre medlemsgrupper er repræsenteret de næste 2 år i
kredsstyrelsen i Slagelse Lærerkreds.

Karin Elmhøj Pedersen
TR for talehørelærerne og audiologopæderne

kredsstyrelsesmedlem
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Hver gang der er valggeneralforsamling, skal de siddende kreds-
styrelsesmedlemmer tage stilling til ,om de ønsker genvalg. Og hver
gang har jeg tænkt, om det er dét, jeg vil bruge min tid og kræfter
på.  Tid til et utal af møder med tillidsvalgte, ledere, kommunen,
andre kredse, konferencer, kongresser o.a., hvor vi bl.a. taler om
arbejdstid, økonomi, pædagogik, arbejds- og lønforhold, efter- og
videreuddannelse og politikker; samt tid til at udfærdige
dagsordener, referater og indbydelser til og afvikling af kurser.
Igen i år er jeg kommet frem til, at det vil jeg gerne. At arbejde i en
stærk fagforening, der kæmper for gode og ordentlige arbejdsvilkår
for alle, er værd at bruge sin tid på.
 I denne valgperiode har jeg som formand for kredsens orga-
nisationsudvalg været ansvarlig for TR-møder og –kurser, Åbent
Kursus og møderne for børnehaveklasselederne.
Som næstformand har jeg været medlem af SektorMED for Skole
og Fritid, deltaget i div. forhandlinger og været en del af daglig-
dagen på kredskontoret, når jeg ikke har varetaget mit job på
Vemmelev Skole.
Jeg genopstiller både som kredsstyrelsesmedlem og kongres-
delegeret

Lisbet Rasmussen
Vemmelev skole

Næstformand

Jeg genopstiller til Kreds-styrelsen, som jeg har været medlem af
siden oktober 2012.
Jeg har i den tid været medlem af:
Fagligt Udvalg – hvor vi bl.a. har lavet en systematisk gennemgang
af opgaveoversigter for alle lærere i kommunen.
Organisationsudvalget – hvor vi planlægger møder og kurser, der
afvikles på Slagelse Lærerkreds. Herunder også planlægning og
koordinering af april 2013’s lockout af OK-ansatte personale
ikommunen.
Arbejdsmiljøudvalget - her har vi bl.a. haft fokus på følgevirkningerne
af lockouten og situationen omkring lærerarbejdspladser på skolerne.
Siden 1. november 2013 har jeg varetaget posten som formand for
Pædagogisk Udvalg – her har inklusion og den nye skolereform været
nogle af de større fokuspunkter. Igennem Pædagogisk Udvalg
deltager jeg også i et samarbejde på tværs af kredsene i Sydsjælland
og Lolland-Falster.
Derudover er jeg Slagelse Lærerkreds repræsentant i Sektorudvalget
for „Handicap, socialpsykiatri og misbrug“, hvor der afholdes 4-5 møder

hen over året.
Senest har jeg siddet i arbejdsgruppen omkring „Kompetenceudvikling af personalet“ nedsat af Center for
Skole i forbindelse med implementeringen af den nye skolereform i Slagelse Kommune.
Jeg genopstiller, fordi jeg finder arbejdet i ovenstående udvalg og arbejdsgrupper relevant og vigtigt.
Jeg interesserer mig fortsat for lærernes arbejdsforhold og har oplevet, at vi i Kredsstyrelsen har været
med til at gøre en forskel i forbindelse med følgerne af lovindgrebet, der kom i foråret 2013.

Anette Petersen
TR Nymarkskolen, Slagelse.

Kredsstyrelsesmedlem
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Jeg tilbyder min arbejdskraft til arbejdet i kredsstyrelsen.
Mine interesser og kompetencer er især i arbejdet med arbejdsmiljø.
Med vedtagelsen af lov 409 er der desværre i endnu højere grad
brug for at arbejde med en bred forståelse af arbejdsmiljø. Det
handler både om de sider, der rent lovmæssigt er angivet i forhold
til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø; men også om arbejdet med
Social Kapital.
Retorikken op til lovens vedtagelse var ikke præget af tillid,
samarbejdsevne og retfærdighed. Tværtimod. Den respekt, vi som
lærere er afhængige af, blev sat under voldsomt pres. Det er vi nødt
til at gøre noget ved. Slagordsagtigt kan det udtrykkes:“ Hvis du
står i møg til halsen, så er det dumt at bøje nakken“
Opgaven bliver at genvinde arbejdsglæden og respekten gennem
skolens kerneopgave: Undervisning.

Leif Borregaard Hansen
AMR og lærer på Eggeslevmagle Skole

Jeg genopstiller som suppleant til Kredsstyrelsen efter et lille år på
posten som 1. suppleant.  Det har været en spændende og lærerig
periode, hvor jeg har deltaget i styrelsens møder, kurser og kredsens
arrangementer. Jeg er derudover TR for lærerne på Skælskør Skole.
Jeg er meget optaget af at fastholde og pleje det fællesskab, vi har
iblandt lærerne på min skole, i Kredsen og på landsplan. - Vores
stærke fællesskab i Danmarks Lærerforening blev udfordret under
lockouten, men jeg oplever også, at det til stadighed udfordres og
bekæmpes med forskellige påstande om uenigheder blandt lærerne,
L409, urigtige udtalelser om, at TR ikke længere har indflydelse osv.
Når vi mødes med disse påstande (angreb), skal vi stå sammen og
vise at Danmarks Lærerforening er ALLE lærerne, for man kan da
ikke stille ALLE lærerne uden for indflydelse!

Stine Leschly Schultz
TR på Skælskør Skole

1.suppleant til kredsstyrelsen

Man skal brænde for sagerne
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Til pensionisterne i Slagelse Lærerkreds
program for 2014.

Husk tilmelding - i god tid – til: 5852 8288 eller 2624 7112.

Tirsdag den 18. februar: Vi mødes til en hyggelig sangdag med kaffe/te og blødt brød.
Chr. Østergård, præst i Sorø vil underholde om emnet „humor“.

Søndag den 16. marts:Så mødes vi igen til en god oplevelse i Krabasken- „Liva“ kl. 15.
Tilmelding senest den 10. december på tlf.: 26 24 71 12
Pris 130 kr. – betales inden 12. december på konto: 1551 -11052282.
Kom et kvarter før og gå med ud at spise bagefter, hvis I har lyst.

Tirsdag den 29. april:Morten Køhlert fortæller om film – og specielt hvad børn oplever og tåler.
Derefter viser han klip fra nogle af sine film. Slutter m. hygge og kaffe.

Tirsdag den 10. juni:Udflugt til Nordsjælland. Efter en lille overraskelse, spiser vi frokost ved Jørn
Utzons „Fredensborg Huse“. Så besøges Frederiksborg Slot i Hille- rød,
inden turen går roligt hjemad via eftermiddagskaffe på Gerlev Kro.
Pris: 300 kr. for medl. og 500 kr. for ikke medl. Bindende tilmelding.

Til Midt- og Vestjylland: Med basis i Skarrildhus – besøger vi Midt- og Vestjylland i uge 36.
N.B.: Ring på 26 24 71 12 om jeres interesse inden jul. Pris for alle 3.990 kr.

 Et foreløbigt program: Fra tirsdag den 2.september køres over Fyn
til Tørskind, Bindeballe og
Jelling over Herning til Skarrild Hus. De næste 3 dage besøges øen Fur,
Jenle og Kongenshus Mindepark. Kaj Munks Vedersø, Torsminde,
Bovbjerg og Lemvig. Rundt om Ringkøbing Fjord besøges En gl. gård,
Hvide Sande, Søndervig og stop i Ringkøbing, inden turen går hjemad.

Tirsdag den 7. oktober: Jens Baggesen har rund fødselsdag i 2014. Derfor har vi bedt Jens
Jørgensen fortælle om vores berømte korsøraner. Kaffe og soc. samvær.

Tirsdag den 4. november: Morten Brøgger – præst i Stillinge – fortæller om Mylius Erichsen og
hans Grønlands ekspeditioner. Som altid fra kl.14 m. kaffe/te og hygge.

Tirsdag den 2. december: Juleafslutning med hygge, sang, musik og oplæsning. Julemad og kaffe.
Pris for deltagelse 60 kr. for alle. Bindende tilmelding.

 Hvis du har glemt at melde dig til – og vil deltage, så ring til 26 24 71 12 senest aftenen før!!!

På gensyn i pensionistkredsen
Inger-Margrethe & Carsten Jørgensen - Connie & Max Køhlert

Mindst 2 gange om året sender vi gl. dags breve til 200 medlemmer – kun ca. 80 får brev via nettet. Vi
vil meget gerne kende jeres E-mail adresse, hvis I har en; så ring på tlf.nr.: 5852 8288
Ring til 26 24 71 12 hvis I har ros eller ris —— Ring også, hvis I slet ikke ønsker vort program.


