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Nyhedsbrev  
Øhavets Lærerkreds 

AUGUST  2020 

Ørsted og Andreas 

Fredag d. 14. august var en festdag på Ørstedskolen. I 
anledningen af jubilæumsåret for H.C. Ørsteds opdagelse af 
elektromagnetismen blev der uddelt tre priser til hhv. Olav 
Brejnbjerg, professor (hovedprisen) og de to forskertalenter 
Anne B. Nielsen og Dennis Valbjørn Christensen. 100 elever og 
175 andre interessenter deltog i overrækkelsen. Olav 
Brejnbjerg fortalte forsamlingen om elektromagnetisme, 
antenner, mobiltelefoner og forskning i rummet, hvorved 
vigtigheden af H.C. Ørsteds opdagelse blev tydelig. 

 
Elever fra Ørstedskolen havde produceret film om H.C. Ørsted, 
der blev fremvist for de fremmødte. Desuden var der besøg af 
den danske astronaut Andreas Mogensen, der fangede 
publikum med et virkelig interessant og spændende foredrag. 
Langelands Musikskole spillede og sørgede dermed for at 
festen blev endnu festligere. 
 
Susanne 

God opstart i kredsstyrelsen 

 

 



 

SIDE 2      SIDE 2 NYHEDSBREV ØHAVETS LÆRERKREDS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den nye kredsstyrelse havde det første styrelsesmøde d.17. 
august. Vi startede op med god energi og havde den største 
lyst til at komme i gang med arbejdet. 
De seneste uger har vi naturligvis været meget optaget af at 
gennemgå, vurdere og kommentere det fremlagte 
arbejdstidsaftalepapir. Som det nok er jer bekendt, anbefalede 
kredsstyrelsen, såvel som hovedstyrelsen, enstemmigt et JA. 
Men uanset om resultatet bliver et JA eller et NEJ, ligger der et 
stort arbejde foran os. 
 
Styrelsen har netop afholdt et internat, hvor vi drøftede: 

• hvordan vi bedst samarbejder i styrelsen 

• hvordan vi bliver synlige og nærværende for alle 
medlemsgrupper 

• hvordan vi bedst repræsenterer medlemmerne i 
forvaltning og blandt kommunalpolitikkerne 

• hvordan vi bliver mere synlige i medierne 

• derudover fik vi afprøvet og drøftet forskellige 
arbejdsformer, som også vil komme til at afspejle sig i 
mødestrukturen med tillidsvalgte og medlemmer 

 
Vi oplevede alle, at vi fik et godt afsæt for det forestående 
arbejde med gode håndslag og vigtig forventningsafstemning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til fortsat at varetage jeres tjenstlige, faglige 
og pædagogiske interesser og ser frem til samarbejdet i 
skoleåret 2020-21. 
 
Lene  

God opstart i kredsstyrelsen 
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Stop smitten – hold arbejdspladsen ren 

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu brug af mundbind i al 
offentlig transport. Der er fortsat ikke krav eller anbefaling 
om brug af mundbind på skoler. Hvis I anvender offentlig 
transport i arbejdstiden f.eks. i forbindelse med ture ud af 
huset eller fx besøger museer, skal mundbind være 
tilgængelige, ligesom andre værnemidler som håndsprit, 
handsker og vådservietter. 

Ud fra en arbejdsmiljømæssig vurdering er det god 
forebyggelse, at værnemidler er en fast del af turtasken og i 
øvrigt er tilgængelige for alle ansatte på arbejdspladsen i 
det omfang, der måtte opstå behov for det. 

Tag drøftelsen på arbejdspladsen og lav en risikovurdering 

over mulige situationer, hvor det giver mening at anvende 
værnemidler og sørg for, at alle medarbejdere orienteres 
herom. Værnemidler til brug på arbejdspladsen skal 
naturligvis stilles til rådighed af arbejdsgiver. 

DLF 

  

 

Brug af mundbind 

 

BFA Velfærd og Offentlig administration har fået udarbejdet 
et nyt materiale, som adresserer rengøring for 
medarbejdere, der ikke normalt har dette som primær 
opgave. 

Det skal ledelsen og MED/arbejdsmiljøorganisation gøre 

• Lav klare retningslinjer for hygiejne og rengøring. Sørg for, 
at både rengøringspersonalet og de øvrige medarbejdere 
får den nødvendige oplæring og instruktion og ved, hvad 
der bliver forventet af dem. 

• De nødvendige værnemidler skal være tilgængelige for 
alle – fx håndsprit, handsker og masker, ligesom der bør be-
nyttes en god håndcreme uden allergener. 

• Inddrag arbejdsmiljøgruppen, rengøringspersonalet og 

de øvrige medarbejdere aktivt i overvejelser og løsninger. 
Det giver bedre beslutninger og stærkere ejerskab. 

DLF  

Du kan gratis hente alle materialerne om rengøring og 
inddragelse af medarbejdere og få yderligere viden bl.a. 
om hvilke rengøringsmidler samt desinfektionsmidler, der må 
anvendes på arbejdsmiljoeweb.dk. 

 

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/reng%C3%B8ring-fakta?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=add6eb5318-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_03_12_14&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-add6eb5318-20444229&mc_cid=add6eb5318&mc_eid=dcb3c14130


 

SIDE 4      SIDE 4 NYHEDSBREV ØHAVETS LÆRERKREDS 

 

 
 

   

Som månedslønnet lærer er du som en del af din ansættelse 

forsikret ved død og kritisk sygdom. Der er mulighed for hjælp 

fra både Forenede Gruppeliv og Lærernes Pension 

 
Forenede Gruppeliv 

 

Kritisk sygdom 
Bliver du ramt af en kritisk sygdom, kan du få udbetalt et 
engangsbeløb på 125.000 kr.  Det er en forudsætning, at den 
sygdom, man får, er på listen over kritiske sygdomme, og at 
man bliver diagnosticeret med sygdommen, mens man er 
dækket af forsikringen. 
 

Udbetaling ved død 
Der bliver udbetalt 425.000kr. ved dødsfald. Pengene bliver som 
udgangspunkt udbetalt til de nærmeste pårørende. I nogen 
tilfælde dækker forsikringen fortsat op til tre år efter, man ikke 
længere er ansat.  
 
Herunder er et link til Forsikringsaftalen i forenede Gruppeliv for 
lærere i kommunerne, der er månedslønnet. 
https://www.fg.dk/media/Forsikringsoversigter/94001.pdf   

’ 

Lærernes Pension 

I pensionsordningen ved Lærernes Pension indgår forskellige 
forsikringsordninger. 

 

Invalidepension 
Hvis man på grund af sygdom eller ulykkestilfælde mister mere 
end halvdelen af ens arbejdsevne, kan man have ret til 
invalidepension. Hvis du således kommer ud for det, skal du 
huske at kontakte lærernes Pension, som kan hjælpe dig med 
at afklare, om du har ret til invalidepension. 
 

Midlertidig pension 
Hvis man mister sit job på grund af længere tids sygdom, kan 
man i nogle tilfælde søge om at modtage midlertidig pension 
fra Lærernes Pension. Det afhænger af den situation, man er i 
og ens forløb i det offentlige. Hvis du således mister dit job på 
grund af sygdom, er det vigtigt at kontakte Lærernes Pension 
for at høre om mulighederne. 
 
Kredskontoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp at hente ved kritisk sygdom  

Som månedslønnet er 

du forsikret ved død 

eller kritisk sygdom 

 

 

https://www.fg.dk/media/Forsikringsoversigter/94001.pdf
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Hvad hører med i timetallet på de 26,67 

timer (arbejdstidsaftale i Svendborg 

Kommune) 

Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer og tillidsvalgte 
om, hvad der skal tælles med i det aftalte timetal i Svendborg. 
Vi har været i kontakt med Svendborg Kommune og vi er enige 
om, at timetallet indeholder §16 og §16a timer. §16 og §16a er 
henholdsvis undervisning i folkeskolens fagrække, timeløsefag 
og understøttende undervisning. Lejrskole og skolerejser tæller 
også med. Når man er på lejrskole eller skolerejse er det jo 
undervisning af den ene eller anden art (§16 eller §16a). Timerne 
på lejrskole og skolerejser tæller med i den pligtige undervisning, 
eleverne skal have på de pågældende klassetrin. Skolelederne 
er også orienteret om ovenstående. 

Kredskontoret 

26,67 timer i 

Svendborg 

Overholdelse af lokal arbejdstidsaftale 

Vi har foråret været i kontakt med flere skoler og skoleledelser 
vedr. det aftalte timetal på 26,67 timer pr. uge i 40 uger som er 
aftalt i vores lokale arbejdstidsaftale i Svendborg. Skolelederne 
kan i særlige tilfælde fravige dette timetal. Vi og flere 
tillidsvalgte har gjort opmærksomt på, at man ikke bare kan 
runde dette tal op til eksempelvis 27 timer i 40 uger. Da vi i sin 
tid indgik arbejdstidsaftalen i Svendborg landede 
forhandlingerne på tallet 26,67. Det er således gældende 
overenskomst for lærere og ledelser i Svendborg Kommune. 
Højere timetal vil være overenskomstbrud.  
Kredsen er enig med Svendborg Kommune om ovenstående, 
og alle skoleledere er blevet orienteret. 

Kredskontoret 

 

 

Nu starter ferien…. 

Den nye ferielov træder som bekendt i kraft 1. september. 
Det betyder, at vi nu optjener samtidighedsferie. For 
forudlønnede gælder det, at man allerede fra d. 1. 
september har optjent 2,08 feriedage, mens bagudlønnede 
først har optjent 2,08 dage d. 30. september.  
 
Når vi når til efterårsferien, vil forudlønnede derfor have 
optjent 4,16 dage (+1,64 rest fra optjeningsperioden 1/1-31/8 
2019), mens bagudlønnede kun vil have 2,08 dage (+ 1,64). 
 
Bagudlønnede vil således ikke have optjent nok dage til hele 
efterårsferien, men vil skulle holde ”ferie på forskud”.  
 
Man vil derfor skulle holde 1,28 dage på forskud, som dog vil 
være indhentet 31. oktober. 
 
Kredskontoret 
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JA til både hensigter og paragraffer i A20   

 

 

 

 

KL og LC ønsker med aftalen, A20, at understøtte deres fælles 
målsætning om at skabe: 
 

• kvalitet i undervisningen  

• et godt arbejdsmiljø 

• styrkelse af den professionelle kapital 

Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter 
lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle 
dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven. 
Med aftalen ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et 
tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer; mellem KL og 
LC, mellem kommune og kreds, mellem skoleledelse og 
tillidsrepræsentant og mellem kommune og skoler. 
 
Lærerne er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af 
undervisningen. Når lærerne oplever, at de har evner og 
muligheder for at kunne lykkes med deres arbejde, og at de har 
indflydelse på skolens og undervisningens udvikling, har det en 
positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Et 
forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og 
overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne, 
styrker grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Det forudsætter god 
skoleledelse, der sammen med lærerne sætter retning og 
etablerer et samarbejde, og er tæt på undervisningsopgaven. 
 
Ovenstående er taget fra ”Præamblen” i A20. Og det er noget, 
mange af os har efterspurgt i flere år; at få et forpligtende 
samarbejde med lederne om skolens udvikling, at skoleledelser 
og lærere i fællesskab sætter retning, at opgaverne prioriteres, 
at der bliver sammenhæng mellem undervisning, forberedelse 
og øvrige opgave, osv. Tror jeg så på, at det vil lykkes? Ja, jeg 
har tillid til, at vores kommuner og skoleledelser vil bakke op om 
aftalen og gøre deres for, at vi i fællesskab kan få det bedste ud 
af aftalen til gavn for vores folkeskoler.  
 
Det vil kræve en fornyet indsats af alle parter, både af os som 
tillidsvalgte, af ledelserne, forvaltningerne, politikerne og også af 
lærerne ude på skolerne. Indsatsen vil være at forpligte sig på 
hinanden, at søge indflydelse, at sikre indflydelse og nogle 
steder at få genopbygget tilliden til, at vi vil en fælles folkeskole.  
 
Jeg tror på, at hvor der er en vilje, er der en vej. Paragrafferne 
skal jeg nok uddybe senere, men for mig er det vigtigste lige nu 
om man tør sige JA til at forsøge igen, og det gør jeg.  
 
Jeg har sat mit X ved JA. 
 
Lone  
 

Gældende lokalaftaler 
(Svendborgaftalen) opsiges 
ikke med indgåelse af 
Arbejdstidsaftalen 20 (A20). 
Den nye centrale 
arbejdstidsaftale kan 
fungere i samspil med vores 
lokale Svendborgaftale, og 
det er op til os lokale parter, 
dvs. Svendborg Kommune 
og Øhavets Lærerkreds at 
foretage eventuelle 
tilpasninger til lokale forhold. 
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Jeg skifter ind imellem min arbejdsplads på kredskontoret 
ud med en arbejdsplads på et af DLF´s konference- 
hoteller. Udsigten fra min arbejdsplads i august blev 
opgraderet med denne udsigt på Skarrildhus. Jeg har 
gennem mange år haft ansættelse i DLF´s eksterne 
underviserkorps. Her underviser jeg tillidsrepræsentanter 
fra hele landet. De gennemgår en uddannelse henover 
et skoleår afsluttende i begyndelsen af et nyt skoleår, i alt 
4 gange 3 dage. DLF´s underviserkorps består af 
konsulenter, der har ansættelse på Vandkunsten i 
København samt eksterne undervisere fra de lokale 
kredse. De eksterne undervisere findes blandt 
kredsstyrelsesmedlemmer eller konsulenter og 
sagsbehandlere i lokalkredsene. Vi har de senere år ansat 
flere nye eksterne undervisere, og det sker efter 
almindeligt stillingsopslag og ansættelsessamtale. De 
ledige stillinger opstår ofte ved at et kredsstyrelsesmedlem 
stopper eller går på pension – andre gange fordi en 
underviser bliver valgt til Hovedstyrelsen. Man kan kun 
være ansat som ekstern underviser i DLF, så længe man er 
tilknyttet en lokal lærerkreds eller ansat i en. 
 
Lone  
 

Underviser på TR-uddannelsen 

Brug din stemme! 

 

Urafstemningen om arbejdstidsaftalen er i fuld gang. 
Uanset hvad du stemmer, håber vi, at stemmeprocenten bliver 
høj. Det er vigtigt, at foreningen har et mandat at agere ud fra. 
Vi vil som tidligere gerne ”belønne” jer: 

De skoler, som har en stemmeprocent på over hhv. 50 %, 75 % 
og100 % - vil få besøg af en fra kredsen med noget godt til hele 
lærerkollegiet. 

50 % - Morgenmadsbuffet: Rundstykker, smør, ost, Nutella, 
marmelade. 
75 % - Morgenmadsbuffet: Rundstykker, smør, ost, Nutella, 
marmelade, rugbrød, juice og frugt. 

100 % - Morgenmadsbuffet: Rundstykker, smør, ost, Nutella, 
marmelade, rugbrød, juice, frugt, yoghurt m. müesli og 
wienerbrød. 
Alt vil være portionsopdelt af hensyn til corona. 
 

 



 

SIDE 8      SIDE 8 NYHEDSBREV ØHAVETS LÆRERKREDS 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lille) løft på Langeland 

 

 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der i Finansloven afsat 
ekstra 275 mio. kr. i 2020 stigende til 808 mio. kr. i 2023 og frem 
til et generelt løft af folkeskolen. Langeland Kommunes andel 
af de ekstra midler udgør i 2020 447.000 kr. Det beløb fordeles 
i forhold til elever, hvilket betyder, at Nordskolen får 33.148 kr., 
Humble skole 67.803 kr. og Ørstedskolen 346.049 kr. 
 
Frem mod 2023 forøges det årlige beløb. 
Det en betingelse, at midlerne anvendes til lærere i 
folkeskolen i form af løn – og pensionsudgifter udover det 
vedtagne budget for 2020.  
 
Kredskontoret 

 

 

Ekstra elever giver lidt flere midler til 

Ørstedskolen 

Lukningen af Magleby Friskole har betydet en tilgang af 
elever på Langelands folkeskoler. Nordskolen har fået 1 
ny elev, Humble Skole 4 og Ørstedskolen 29 (heraf 1 på 
Strynø Skole). De mange ekstra elever på Ørstedskolen 
betyder, at Ørstedskolen har måtte oprette en ekstra      
4. klasse og en ekstra 7. klasse.  
 
Økonomiudvalget i Langeland Kommune har derfor 
godkendt, at der tilføres 311.000 kr. til Ørstedskolens 
budget i 2020 til oprettelse af en ekstra 4. klasse. Udgiften 
til en ekstra 7. klasse afholdes indenfor skolens egen 
ramme. 
 
Der er dog endnu ikke givet midler til de nye elever, der 
kræver specialundervisning. Center for Læring og Trivsel 
foreslår, at Ørstedskolen tilføres en ekstra bevilling på 
200.000 kr. i 2020.  
 
Kredskontoret 
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+ og – ved nødundervisningen 

  
I sidste nyhedsbrev orienterede jeg om, at der kommer en 
erfaringsopsamling på det arbejde, der forestod på skolerne 
under nødundervisningen. 
Det er, som I nok har opdaget, ikke i gang endnu. Vi vil have 
blikket på, hvilken betydning nødundervisningen havde for 
det psykiske arbejdsmiljø samt det pædagogiske og faglige 
arbejde. 
Rammer og form er ikke helt på plads endnu, det kommer i 
løbet af september. 
 
Lene  

 

Fraktion 4 - pensionisterne 

Genforeningstur til Sønderjylland 

Torsdag d. 8. oktober 2020 

I anledning af 100-året for genforeningen af Sønderjylland 

med resten af Danmark er der planlagt en tur til 

Sønderjylland med bus for kredsens pensionister. Turen 

omfatter færge fra Bøjden, guidet rundtur i Sønderborg, 

frokost på Grand-Mère, rundvisning på Dybbøl Banke og 

aftensmad på færgen fra Fynshav. 

Prisen er 350 kr. pr. person. 

Tilmeldingsfrist: 14. september. 

 

Fr. 4 Aktivitetsgruppen 
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Åbent medlemskursus      11.-12. september 

Kongres      22.-23. september 

Fr. 4: Genforeningstur til Sønderjylland    8. oktober 

Efterårsferie - kontoret er lukket      12.-18. oktober 

 

 

 

Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Øhavets Lærerkreds  

Færgevej 32 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 0162 

Mail 086@dlf.org 

Kontoret er åbent 

Mandag-torsdag 10.00-16.00 

Fredag 10.00-15.00 

Telefonen er åben 

Mandag-fredag 9.30-12.15 og 12.45-15.00 

Fredag dog kun til kl. 14.00 

 

 

Kontakt kredsen 

 

 

Vi glæder os til at 

se alle jer til Åbent 

Medlemskursus! 

mailto:086@dlf.org

