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Forslag til INDSATSOMRÅDER 2014-15 

 

Lærerarbejdets vilkår. 

Folkeskolereformen træder i kraft d. 1.august 2014. Det vil betyde store ændringer i undervisningen på alle 

skoler og dermed en ændring af lærerne og børnehaveklasseledernes m.fl. måder at undervise og arbejde på. 

 

Vi skal derfor have fokus på:  

- at udmøntningen af reformen sikrer, at lærerne fortsat har det professionelle råderum og ansvar for 

undervisningen  

- at følge udviklingen tæt i den øgede inklusion af elever med specielle behov mht. at sikre, at alle 

   elever får det rette undervisningstilbud 

- at arbejde for efteruddannelse af lærere i bl.a. almen pædagogiske områder og undervisningsfag 

- at følge arbejdet med Social Kapital på skolerne  

- at sikre etablering af relevante og koordinerede efteruddannelsestilbud på Pd-niveau 

- at arbejde for at ledige kommer i ansættelse 

 

Lov 409. 

Lov 409 er en realitet. Vi har underskrevet et forståelsespapir for udmøntningen af Lov 409 på skolerne. 

 

Vi skal derfor have fokus på: 

- at udmøntningen bliver i overensstemmelse med Forståelsespapiret 

- at støtte TR og AMR i arbejdet med udmøntningen, herunder særligt at støtte i forhold til arbejdet i MED-

udvalg 

- at der foretages en evaluering, der giver et reelt billede af oplevelsen af udmøntningen af L 409 

- at der bliver foretaget de nødvendige og ønskede ændringer 

 

Kommunale forhold. 

Der er sket et systemskifte i Slagelse Kommune. Det betyder, at der vil være særlig fokus på udlicitering og 

privatisering, og at kommunens økonomi fortsat vil være under pres i de kommende år.  

 

Vi skal derfor have fokus på: 

- at følge arbejdet med udlicitering og privatisering indenfor skoleområdet 

- at sikre den attraktive arbejdsplads ved fokus på gode personalepolitikker 

- at sikre, at MED-aftalen efterleves 

- at overvåge alternative ansættelsesformer; herunder begrebet frivilligt arbejde 

- at udbrede kendskabet til de tre overordnede principper for alt skolebyggeri: Brugbarhed, 

  holdbarhed og skønhed, for at understøtte en god undervisning og læring,  

- at sikre, at kredsen fortsat er placeret som en uundværlig samarbejdspartner i alle relevante 

  forhold.  

 

Kredsforhold. 

Vi skal have fokus på: 

- at optimere kredsens økonomiske drift  

- at opkvalificere tillidsrepræsentanterne  

- at holde medlemmerne orienteret via NetNyt, hjemmesiden og facebook.  

 


