
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredsstyrelsens deltog i udviklingsforummet, der fandt sted 

dagen før DLF’s kongres.  
 

Formålet med arrangementet var at inspirere og involvere 

foreningens tillidsvalgte bredt i relevante udviklingsspørgs-

mål under mindre formelle rammer, end kongressens format 

lægger op til. Det var et nyt format i foreningen, som blev 

afprøvet og som efterfølgende vil blive evalueret. 
 

Hovedstyrelsen havde udvalgt ni temaer, der blev arbejdet 

med på sessionerne. De politiske udvalg i DLF havde 

ansvaret for afviklingen af sessionerne. Alle input på dagen 

vil indgå i foreningens videre drøftelser og overvejelser i 

forhold til de givne temaer. Det er op til det enkelte udvalg 

at afgøre præcis, hvordan der efterfølgende bliver fulgt op 

på temadrøftelserne. 
 

Kredsstyrelsen deltog i drøftelserne vedr.: 
 

1. Hvordan skaber foreningen medlemsengagement gennem 

involvering af medlemmer? 

1. Hvordan kan foreningen rekruttere og fastholde unge 

medlemmer? 

2. Kollektiv lønsikring – et supplement til dagpengene for 

medlemmer i DLF? 

3. Danmarks Lærerforenings rolle i den grønne omstilling – Ny 

måde at være fagforening på? 

4. Hvordan styrker vi den pædagogiske debatkultur på skolen? 

5. Lærermangel – hvad gør vi? 

6. Mellemformer – ideal eller katastrofe? 

7. Hvordan skal lærernes kompetenceudvikling og efter- og 

videreuddannelse se ud i fremtiden? 
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Kongressen fandt sted den 2.-4. november 2021. Hele 

kredsstyrelsen og vores konsulent Thomas Henriksen deltog. 

 

I debatten, som fandt sted på kongressen, bidrog jeg fra 

talerstolen. I får her et udpluk af mit indlæg: 
 

Kære kongres 

Vi lykkes kun med inklusionen, hvis vi gør det sammen. Selvom 

vi står her i en eufori af glæde over vellykket samarbejde 

mellem DLF, KL, undervisningsministeren osv., så vil jeg 

repræsentere de lærere, der lige nu står og underviser vores 

elever. 
 

Vi er stadig i gang med livreddende førstehjælp. Allerede i 

2010 så vi fx ordet Mellemformer for første gang, men først i 

2021 er der kommet en vejledning fra undervisningsministeriet, 

som beskriver rammer og muligheder for fleksibilitet mellem 

almen og specialundervisning i folkeskolen - så er der ikke 

noget at sige til, at vi har svært ved at forholde os til det 

arbejde, der er en del af lærernes hverdag. 

Vi har en folkeskole, hvor et stigende antal elever får angst, 

skolevægring og andet – elever, der oplever sig ekskluderet i 

inklusionen. 
 

Et stigende antal forældre søger om tabt arbejdsfortjeneste. 

Deres børn kan simpelthen ikke rumme at gå i skole. Vi har et 

stigende antal forældre, der ønsker, at deres barn skal udvikle 

sig i overensstemmelse med folkeskolens formålsparagraf, 

vælge privat- eller friskole, for det er der, det kan lade sig gøre. 

Dygtige lærere oplever sig magtesløse og utilstrækkelige. De 

bliver langtidssygemeldte, får stress, søger konsulentbistand i 

kredsene og forlader i den sidste ende måske faget helt. 

Foreningen skal i langt højere grad ud til medlemmerne.  

 

A20-arbejdsgruppen arbeider allerede med at involvere 

medlemmerne via interviews. Det fynske kredssamarbejde har 

to kredsformænd, Mads Alnor og Frederik Horsens, som vil 

arbejde med interview af lærere om deres oplevelse af 

arbejdstidsaften. 
 

Vi har fået succeshistorier nok om inklusion fra kommuner, 

ledere, PPR etc. 
 

Nu skal vi have lærernes fortællinger. 

VI KAN SIMPELTHEN IKKE VÆRE ANDET BEKENDT. 
 

Tak for ordet. 

 

Lene Kingo 

 

Gordon Ørskov har sendt en lille videohilsen ud, som kort 

opsummere kongressens betydning for det videre arbejde i DLF 

 

Tak for Kongressen 2021 (vimeo.com) 

 

 

DLF-kongres november 2021 

 

https://vimeo.com/646978436/9d733c4881
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Nedenstående beslutninger blev vedtaget af kongressen: 
 

Offentliggørelse af informationer i medlemsbladet, Folkeskolen 

Tidsfrister for valg m.m. skal ifølge vedtægterne offentliggøres i 

medlemsbladet. Dette blev ændret til i stedet at skulle 

offentliggøres på foreningens og Folkeskolens hjemmeside. 
 

Ret til medlemskab 

Danmarks Lærerforening har fået overdraget forhandlingsretten 

for ergo-og fysioterapeuter samt jordemødre, der underviser på 

SOSU-skolerne. Derfor ændres vedtægterne for så vidt angår ret til 

medlemskab til også at omfatte professionsbachelorer i 

fysioterapi, ergoterapi eller jordemoderkundskab som ansættes 

på SOSU-skole eller SOSU-uddannelse under Danmarks 

Lærerforenings overenskomstområde. 
 

Karens 

Hidtil har det været sådan, at hvis man melder sig ind senere end 

3 måneder efter, at man opnået ret til medlemskab – dvs. senest 3 

måneder efter ansættelse på en arbejdsplads inden for Danmarks 

Lærerforenings overenskomstområde – er man underlagt 

karensreglerne i et år. Dvs. at man først kan få juridisk og 

økonomisk bistand fra foreningen efter 1 års ubrudt medlemskab. 

Ved juridisk og økonomisk bestand forstås bistand i forbindelse 

med domstolsprøvelse og udbetaling af konfliktstøtte under en 

lovlig konflikt. Karensperioden er nu ændret til blot 3 måneders 

ubrudt medlemskab. 
 

Udmeldelse ved konflikt 

Ifølge vedtægterne kan man ikke melde sig ud, når der er varslet 

konflikt for en del af eller alle foreningens medlemmerne, indtil 

konflikten er ophævet eller afviklet. Det blev besluttet at tilføje, at 

hvis konflikt kun direkte berører en mindre andel af medlemmerne, 

kan hovestyrelsen give adgang til udmeldelse under konflikten. 
 

Køb og salg af fast ejendom 

Ifølge vedtægterne kan køb og salg af fast ejendom kun finde 

sted efter hovedstyrelsen beslutning. Dette kunne fortolkes, som 

om alle dokumenter i forbindelse med køb og salg af fast 

ejendom skulle underskrives af hele hovedstyrelsen. Det blev 

derfor vedtaget at præcisere tegningsreglerne, således at efter 

hovedstyrelsens beslutning om køb og salg af fast ejendom, kan 

formanden eller næstformanden i forening med den øverste 

administrative ledelse i sekretariatet i Danmarks Lærerforening 

være bemyndiget til at tegne og underskrive samtlige 

dokumenter i forbindelse med købet/salget. 
 

Kontingent 

Kongressen vedtog, at det centrale kontingent for aktive 

medlemmer (fraktion 1-3) øges med 10 kr. månedligt i 2022.  

Kontingentet for fraktion 4 øges med 4 kr. månedligt i 2022. 

Kontingentet for de lærerstuderende fastholdes. 
 

(De delegerede i Øhavets Lærerkreds undlod at stemme for dette 

forslag) 

 

Kredskontoret 

Kongresvedtagelser 
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På DLF's kongres i 2020 blev det af de delegerede vedtaget, at 

DLF skal arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed, miljø og 

klima. 

For at understøtte lærernes arbejde med klima, miljø og 

bæredygtighed er der blevet afsat en pulje på 2.000.000 kr. 
 

I har mulighed for at søge midler til igangværende eller nye 

forløb/projekter på jeres skoler. Der lægges vægt på, at 

midlerne kan søges til forløb på alle årgange, klassetrin eller fag 

der inddrager hele skolen. 
 

Midler søges ved at udfylde denne blanket  – HUSK den skal 

sendes til kredsen 086@dlf.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bæredygtig undervisning på Fyn 

Fire fynske kredse har søgt og fået 120.000 kr. til en konference 

med plads til 100 deltager, som finder sted først i februar. 
 

Konferencen afholdes på Sinatur Hotel Storebælt. 

De fire kredse er Øhavets Lærerkreds, Vends Herreds 

Lærerkreds (Middelfart), Lærerkredsen Fåborg-Midtfyn, 

Kerteminde og Nyborg samt Odense Lærerforening. 
 

Foreløbigt program med start ca. kl. 16.00. 

1. Velkomst 

2. Mads Tudvad, lærer og fortaler for en grøn og retfærdig 

fremtid 

3. Concito – Danmarks grønne tænketank 

4. Claus Nielsen, direktør Sinatur 

5. To-retters bæredygtig menu 

6. Anders Morgentaler med oplægget ”Frelst” 

7. Debat med Anders Morgentaler 

8. Afrunding 
 

Øhavets Lærerkreds råder over 20 pladser på konferencen. 

Pladserne udbydes med en fordeling på skolerne, når dato og 

tidsplan ligger helt fast. 

 

Vi håber, at I vil tage godt imod initiativet. 
 

Gitte og Lene 

 

 

 

Søg midler til grønne omstillingsprojekter 

 

Skabelon%20til%20ansøgning%20om%20midler%20til%20aktiviteter%20i%20forbindelse%20med%20Grøn%20omstilling.docx
mailto:086@dlf.org
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Nyttig viden: Ulempetillæg 
Ulempetillæg og weekend/søgnehelligdags tillæg, hvis du er planlagt 

med arbejde i weekend eller på en helligdag: 

Hvis du er planlagt med arbejde i weekenden, fx hvis skolen har 

planlagt, at du skal deltage i en pædagogisk weekend, så har du 

krav på weekend-godtgørelse. Weekendgodtgørelsen ydes for 

arbejde, der er pålagt af ledelsen eller står på din 

opgaveoversigt/mødeplan og er planlagt til at ligge i tidsrummet fra 

lørdag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00 og på søgnehelligdage fra kl. 00.00 

til kl. 24.00. 
 

Hvad skal jeg have udbetalt: Hvis du arbejder i weekend eller på 

søgnehelligdage, skal du have udbetalt et tillæg på 50%.  MEN, du 

skal også have udbetalt ulempetillæg oven i. Ulempetillægget udgør 

25% af nettotimelønnen inkl. faste tillæg. 
 

Hvornår skal jeg ellers have ulempetillæg? 

Det skal du hvis du bliver pålagt at arbejde fra kl. 17.00 til kl. 06.00 på 

hverdage. Men også hvis du arbejder efter kl. 12.00 til kl. 24.00 på 

grundlovsdag og juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24.00. 
 

OBS: I Svendborg har vi en aftale om, at lærere på hverdage i et 

mindre omfang kan deltage i møder efter kl. 17. Men det er i aftalen 

præciseret, at så meget arbejde som muligt skal forsøges lagt før kl. 

17.00. Ulempetillæg for dette er der afregnet for i Svendborgtillægget. 
 

 

 

Nyttig viden: Selvisolation, hvis du har 

været nær kontakt til en corona-smittet 

Hvis du er nær kontakt til en smittet, skal du testes to gange på hhv. 4. 

og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede. Hvis du ikke er 

vaccineret eller færdigvaccineret eller ikke har været smittet med 

COVID-19 inden for de seneste 12 måneder, skal du gå i selvisolation, 

indtil du har modtaget to negative testsvar. 
 

Foreningen anbefaler, at du straks orienterer ledelsen om, at du er 

nærkontakt og går i dialog med ledelsen om mulighederne for hjem-

mearbejde i den tid, hvor du afventer dine testsvar. Hvis ledelsen føl-

ger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og sender dig hjem, har du ret til 

fravær og løn – også selvom du ikke kan arbejde hjemmefra. Hvis le-

delsen ikke sender dig hjem, så du kan følge anbefalingerne om 

hjemmeisolation, skal du kontakte kredsen. Det er arbejdsgivers ansvar 

at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø på arbejdsplad-

sen. 
 

Er du færdigvaccineret eller har været smittet inden for de seneste 12 

måneder, skal du ikke gå i selvisolation. Du kan derfor gå på arbejde 

som vanligt, mens du venter på dine testsvar. Hvis du modtager et 

positivt testsvar eller udvikler symptomer på COVID-19, skal du 

selvfølgelig gå i selvisolation. 
 

NB: Der gælder skærpede retningslinjer for Omicron: Hvis man har 

været nær kontakt til en, der enten er smittet eller er mistænkt for at 

være smittet med Omicron, skal man PCR-testes på dag 1, 4 og 6 og 

gå i selvisolation uanset vaccinations- og tidligere smittestatus.  
 

Læs mere her 

 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nye-skaerpede-retningslinjer-for-smitteopsporing-Omicron
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Kontakt kredsen 

 

 

 

 

Generalforsamling 2022 

Sæt allerede nu kryds I kalenderen. Generalforsamlingen afholdes d. 14. marts 2022 på 

Tåsingeskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øhavets Lærerkreds  

Færgevej 32 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 0162 

Mail 086@dlf.org 

Telefonen er åben 

Mandag-fredag 9.30-12.15 og 12.45-15.00 

Fredag dog kun til kl. 14.00 

Ved akut brug for hjælp i juleferien kan kredsfor-

mand Lone Clemmensen kontaktes på hverdage i 

tidsrummet 9.00-11.00 på tlf. 2222 8358. 

 

Tur for seniorer til Øhavsmuseet i Faaborg 14. januar 2022 

Juleferie – kontoret er lukket 22. december 2021-3. januar 2022 

Nytårsbrunch Christiansminde for seniorer 12. januar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kalender 

Lærerkalender 

Det er nu tid til at bestille 

lærerkalenderen for skoleåret 

2022/23. Bestil hos din 

tillidsrepræsentant, hvis du er 

tilknyttet en arbejdsplads og 

har en TR eller direkte til 

kredskontoret, hvis du fx er 

ledig eller pensionist.  

mailto:086@dlf.org

