
 

År 2021 lakker mod enden, og vi kan se tilbage på endnu et 

år med mange udfordringer, men også med mange sejre.  
 

Coronaen spøger stadig og udfordrer mange, både i 

forhold til test, fremvisning af coronapas, hjemmeisolation 

og nu også med nødundervisning igen. 
 

Men året har også budt på mange positive ting. På Ærø 

lykkedes det at få tilført 1 million ekstra til skoleområdet efter 

et positivt dialogmøde med politikerne. På Langeland og i 

Svendborg har vi landet en arbejdstidsaftale med max på 

undervisning og forberedelsestid i forhold til undervisning. 
 

Vi har været ude på de fleste skoler til faglig-klub-møder 

omkring A20 og har fået et godt indblik i dagligdagen på 

skolerne og de udfordringer, der er – især med mangfoldige 

læringsmiljøer/inklusion, som fylder rigtig meget på stort set 

alle skoler. Vi har desuden afholdt et dialogmøde med 

politikere i Svendborg før valget omkring netop dette emne. 

Dette vil vi arbejde videre med i det kommende år. 
 

Også opgaveoversigterne har vi arbejdet med her i 

efteråret, og det er noget, vi kommer til at arbejde videre 

med efter nytår. Der er mange, der ikke lever op til 

arbejdstidsaftalerne, og vi har planlagt at besøge alle skoler 

for at følge op og få dem rettet til.  
 

De mange opgaver, problemer, og udfordringer samt bump 

på vejen, som både I og vi møder i løbet af et skoleår, dem 

lykkes vi med i et tæt samarbejde med gode kollegaer – 

medlemmer, og når vi holder sammen, tør stå fast på vores 

værdier og idealer for folkeskolen og tør tage kampen for 

dem.  
 

Vi ønsker jer en glædelig jul. Husk at trække stikket og slap af 

med familien og gode venner.  
 

De bedste ønsker for et godt nytår. 
 

Lone Clemmensen 
 

Lone Clemmensen 
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Udvalget har konkluderet på trods af høringssvar og på trods af 

de udfordringer, der blev anerkendt og lovet handling på under 

valgkampen, at der kan spares på skolerne og på mangfoldige 

læringsmiljøer. Oplægget fra forvaltningen var 7 mio. kr. – 

indstillingen fra udvalget ender på 5,3 mio. kr. Man flytter lidt 

rundt i forhold til forvaltningens udspil, beholder en stilling i PPR 

og sparer 1 mio. kr. ekstra på boost af mangfoldige 

læringsmiljøer, man fjerner besparelsen på fællestid i 0. til 3. 

klasse og reducerer 1 mio. på engangsbesparelsen.  
 

Alle høringssvar fra skolerne udtrykker bekymring for besparelser 

der rammer skolerne og arbejdet med mangfoldige 

læringsmiljøer. Følgende kan læses i høringssvarene:  

Besparelserne forringer muligheden for at lykkedes med 

opgaven. Skolerne er i gang med en vigtig opgave, der kræver 

ressourcer. Besparelserne vil begrænse os i arbejdet med 

udvikling af mangfoldige lærings-miljøer. Det skal tilføjes, at et 

andet udvalg indstiller at Sund Sex-skolen ikke skal spares væk. 

 

 

 

Anden etape – Børne- og ungeudvalget har talt! 

Tredje etape – Byrådets beslutning! 

Det sidste kryds er sat, stemmerne er talt op, og pladserne er 

fordelt i Byrådet. Det tegner godt, meeeen Svendborg 

Kommune skal spare.  
 

På skoleområdet lægges der op til en besparelse på 7 mio. kr. 

Størstedelen er rettet imod inklusionsområdet eller mangfoldige 

læringsmiljøer, som vi kalder det i Svendborg. Det er en del af 

de penge, der giver mulighed for en ekstra lærer i klassen, et af 

de vigtigste tiltag for, at vi kan lykkedes med at inkludere de 

elever, der har brug for ekstra støtte og samtidig sikrer, at også 

den stille elev og den dygtige elev får den undervisning, de har 

krav på. Øvelsen med at nedlægge specialklasser og inkludere 

eleverne i normalklasserne er stor, og der har været pres på 

ressourcerne fra starten af. Derfor er det helt uforståeligt, at der 

lægges op til besparelser på skolerne. 
 

Kære politikere: I kan ikke være i tvivl om de udfordringer, I har 

givet skolerne med opgaven vedr. mangfoldige læringsmiljøer. 

Så: Stå ved det, I har sagt i valgkampen om midler til at løse 

opgaven. 

 

 

Byrådet tager endelig stilling til besparelser på deres møde d. 

21. december, men de forventes at følge indstillingerne fra 

udvalgene. 
 

Det er meget frustrerende, når politikerne ikke gør det, vi har 

hørt dem sige, de vil gøre. Børne- og Ungeudvalget har dog 

besluttet, at der skal gennemføres en evaluering af mangfoldige 

læringsmiljøer i Svendborg Kommune.  

Vi vil fortsat arbejde for at gøre opmærksom på, hvilken 

betydning mangfoldige læringsmiljøer har for eleverne og for 

arbejdsmiljøet på skolerne. 
 

Gitte Storm Henriksen 

 

Besparelser på skoleområdet i Svendborg 
 

Første etape – Så blev det hverdag igen! 
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  Medlemstilbud – book en feriebolig i 2022 

 

 

Er du interesseret i at leje en af DLF’s ferieboliger i 2022? Så 

kan du som medlem afgive dit ønske nu og frem til d. 17. 

januar 2022. 
 

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du mulighed 

for at leje et af de seks feriehuse og fem lejligheder, 

foreningen disponerer over. 
 

Fra d. 20. december 2021 til d. 17. januar 2022 er 

bookingsystemet åbent, så interesserede kan afgive ønsker 

om bolig og periode.  
 

Der trækkes lod blandt alle ønsker d. 18. januar 2022. 

Husk, at pensionister og andre, der har mulighed for at rejse 

uden for højsæsonen i skolernes ferie, næsten altid kan få 

tilbudt et ophold i løbet af året. 
 

Se alle DLF's ferieboliger 
 

Gå til feriehus-booking og log ind med cpr. nr. 

 

 

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget Svendborg Kommune 

Vedtaget i kommunalbestyrelsen den 6/12 2021 

Henrik Nielsen (C) formand 

Maria Haladyn (A) 

Karl Magnus Bidstrup (A) 

Ib Knudsen (Ø) 

Rasmus Feldingbjerg Drabe (F) 

Mustafa Diken (V) 

Mette Kristensen (V) 

 

 

https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/ferieboliger
https://dlf.bookhus.dk/account/login?ReturnUrl=%2f
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                      Svendborgaftalen i små bidder  
 

Arbejdstid (§ 3) 
Et skoleår regnes fra den 1.august til den 31.juli året efter. I løbet af et skoleår skal en lærer arbejde 1924 

timer. Nettoarbejdstiden er 1680 timer. Din nettoarbejdstid vil blive nedsat, hvis du varetager større hverv 

og funktioner, som fx TR/AMR, vejleder, efter- og videreuddannelsesaktiviteter m.m. Det betyder, at de tal, 

der står i den blå figur alle reduceres procentvis. Hvis du er deltidsbeskæftiget, vil du også have en lavere 

nettoarbejdstid, og tallene i de fire puljer vil være mindre end beskrevet i den blå figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forberedelse: (§ 5) 

Minimum 390 timer. 

Forberedelse = individuel 

forberedelse til undervisning, 

individuel forberedelse til 

øvrige opgaver herunder 

møder, fælles forberedelse 

til undervisning samt egen 

faglig ajourføring. 

Forberedelsestiden afvikles 

som sammenhængende og 

effektiv tid. 

 

Ekstra forberedelsestid: 

Din skoleleder kan øge 

forberedelsestiden ud fra 

parametre som fx mange 

forskellige fag, mange 

årgange, nye fag, høje 

klassekvotienter, større 

differentieringsbehov, større 

tildelte opgaver. 

Din TR kan inddrages i 

vurderingen af om du skal 

have mere forberedelsestid. 

Øvrige opgaver: (§ 6) 

Timetallet i puljen øvrige 

opgaver er på +/- 430 timer. 

Timetallet varierer alt efter hvor 

meget forberedelsestid, du får, 

og hvor meget af din arbejdstid 

du bruger på 

undervisningspuljen. 

 

Timetallet i denne pulje kan 

være forskelligt fra lærer til 

lærer, da I har forskellige 

undervisningsopgaver, forskellig 

forberedelsestid og forskellige 

opgaver i skolepuljen. 

 

Arbejdsopgaver der ligger i 

øvrige opgaver er egen 

pausetid, elevpauser, tilsyn med 

elever og lokaler, møder, 

kompetenceudvikling, pulje til 

nyuddannede, større øvrige 

opgaver som f.eks. 

koordinatorfunktioner, vejledere, 

tillidshverv, klasse-lærefunktioner, 

andre administrative opgaver – 

listen er ikke udtømmende. 

 

Hvis din leder vurderer at du har 

mange opgaver, der ligger ud 

over undervisning, forberedelse 

og opgaver i skolepuljen, og de 

tilsammen overstiger 430 timer, 

kan han/hun finde timerne til 

disse opgaver ved at reducerer i 

puljerne. Det betyder f.eks. at du 

får færre undervisningsopgaver. 

Skolepuljen: (§ 7) 

Der er afsat 80 timer i skolepuljen. 

Anvendelsen af timerne skal aftales mellem TR og skoleleder. 

Timerne bruges som udgangspunkt til de arbejdsdage, der ligger 

efter at eleverne er gået på sommerferie og lige inden de starter 

op igen efter sommerferien. 

Skoleleder og TR kan aftale at placere nogle af timerne på andre 

dage, hvor eleverne ikke er i skole f.eks. en pædagogisk lørdag 

eller de kan aftale at flytte nogle af timerne over til forberedelse 

eller øvrige opgaver. 

 

 

Undervisning: (§ 4) 

Max 780 timers undervisning.  

De 780 timer indeholder den tid, du får til undervisning i forbindelse med 

vejlederopgaver, den ekstra tid til lejrskole og skolerejser, vikartimer, 

skolefester, idrætsarrangementer, ekstra tid ekskursioner, elevsamtaler, 

lektioner i folkeskolens fag, lektioner i understøttende undervisning, 

holdundervisning, individuel undervisning af elever m.m. 

De 780 timer indeholder ikke elevtilsyn og trepartssamtaler. 
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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. 

 

Kontakt kredsen 

 

 

God jul og godt 

nytår! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juleferie – kontoret er lukket 22. december 2021-4. januar 2022 

Nytårsbrunch Christiansminde for seniorer AFLYST 

Generalforsamling  14. marts 2022 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

mailto:086@dlf.org

