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Vi modtager gerne de ukrainske flygtningebørn i skolen og 

hjælper med at skabe en meningsfuld hverdag. Det er en stor 

opgave, der kræver økonomi og lærerkræfter.  

Det kan lokalt være svært at skaffe de nødvendige 

lærerkræfter. I den forbindelse er der behov for aftaler om 

overenskomstforhold. Det kan være deltidsansatte, der i en 

periode går op i tid, pensionerede lærere eller 

lærerstuderende, der ansættes. DLF arbejder med afklaring af 

de overenskomstmæssige problematikker på området.  
 

For at give kommunerne mulighed for at løse opgaven er der 

netop indgået en politisk aftale om at give kommunerne øget 

fleksibilitet i forbindelse med modtagelsen af børn og unge fra 

Ukraine.  
 

Den øgede fleksibilitet:  

A. Fravigelse af gældende regler i dagtilbuds- og 

folkeskoleloven for fordrevne børn og unge fra Ukraine med 

opholdstilladelse efter særloven.  

B. Nye særlige tilbud for fordrevne børn og unge fra Ukraine 

med opholdstilladelse efter særloven på dagtilbuds- og 

grundskoleområdet. 

 C. Justering af gældende regler for fordrevne personer fra 

Ukraine med opholdstilladelse efter særloven på ungdoms- 

og voksenuddannelsesområdet. 

 D. Supplerende redskaber for tilvejebringelse af kapacitet til 

modtagelse af børn og unge fra Ukraine med 

opholdstilladelse efter særloven. 
 

DLF anerkender, at der i en periode kan være behov for 

fleksibilitet, og aftalen giver kommunerne og skolerne 

mulighed for at finde de løsninger, der fungerer lokalt, men 

uanset løsningerne kræver opgaven ressourcer. Desværre er 

der i aftalen ikke skabt klarhed over økonomien, der først 

falder på plads med økonomiforhandlingerne mellem 

regeringen og KL til juni. Det er bekymrende, idet en 

usikkerhed omkring økonomi betyder at skoler og kommuner i 

værste fald vælger den billigste, men ikke den bedste løsning. 

 

Læs hele aftalen her: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/apr/220425-

ny-aftale-om-modtagelse-af-fordrevne-boern-og-unge-fra-

ukraine-giver-kommunerne-mere-frihed 
 

Susanne Mortensen 
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Den nye kredsstyrelse har konstitueret sig 

Ved generalforsamlingen i starten af marts var der valg til 

styrelsen og til formandsposten i Øhavets Lærerkreds. 

Kredsformand Lone Clemmensen blev genvalgt som 

formand. Til styrelsen blev flg. medlemmer valgt: Lene Kingo 

Laursen (Centerafdelingen), Tea Wagtberg Rasmussen 

(Rantzausminde Skole), Gitte Storm Henriksen 

(Nymarkskolen), Steen Agersø (Marstal skole) og Susanne 

Mortensen (Humble skole). 
 

Den 25. og 26. april afholdt den nyvalgte styrelse internat, 

hvor det forgangne års arbejde blev evalueret og det 

kommende års indsatsområder og organisering blev drøftet 

og besluttet. Styrelsen besluttede at både inklusion/ 

mangfoldige læringsmiljøer og implementering af A20 

fortsat skal være indsatsområder for det kommende års 

arbejde.  
 

Der var i styrelsen enighed om, at inklusionen/mangfoldige 

læringsmiljøer fortsat er en kæmpe udfordring på skolerne. 

Dette går ud over både lærernes og elevernes 

arbejdsmiljø, og mange elever trives ikke i skolen og lærer 

derfor ikke nok. Styrelsen valgte på den baggrund dette 

emne som indsatsområde, og styrelsen vil arbejde for at 

udfordringerne kommer på dagsordenen både internt og 

eksternt i de 3 kommuner. 

År ét med A20 går på held. Det sidste år har styrelsen brugt 

meget energi på at få forvaltning, ledere, tillidsvalgte og 

lærere til at forstå og følge A20. Der er meget nyt, der skal 

læres, og gamle vaner skal aflægges nogle steder. Vi er 

nået et godt stykke vej med dette arbejde, men styrelsen 

valgte alligevel at fastholde implementering af A20 som 

indsatsområde for styrelsens arbejde i det kommende år. 
 

Derudover har styrelsen valgt at have ekstern og intern 

kommunikation som indsatsområde. Specielt har styrelsen 

et mål om at være mere til stede og synlige på de sociale 

medier fremadrettet. 
 

Udover at vælge indsatsområder, brugte styrelsen også 

internatet til at fordele ansvarsområder på de enkelte 

styrelsesmedlemmer. Ansvarsområderne kan både være 

nogle af indsatsområderne, men det kan også være 

løbende opgaver, der skal løses uafhængigt af, hvilke 

indsatsområder styrelsen vil arbejde med. 

Herunder kan du se en oversigt over, hvilke arbejdsområder 

de enkelte styrelsesmedlemmer har fået. 
 

Kredskontoret 
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Steen Agersø  
 

Kommunerepræsentant Ærø 

Ærø, MED, ekstern kommunikation 

 

 

 

 

 

Tea Wagtberg Rasmussen 
 

Kommunikation eksternt og internt, overenskomst og 

forhandling, kursusansvarlig 

 

 

Lone Clemmensen  
 

Formand 

Overenskomst og forhandling, kommunikation, MED 

 

Gitte Storm Henriksen 
  

Kredskasserer 

FTR Svendborg 

Budgetter og løn, MED og Ledelse, arbejdsmiljø. 

Susanne Mortensen  
 

Kommunerepræsentant Langeland 

FTR Langeland 

MED, Ad.hoc. opgaver, FH, arbejdsmiljø 

 

Lene Kingo Laursen 
 

Næstformand, Kommunerepræsentant Svendborg 

Det skolepolitiske område, særlige medlemsgrupper og 

intern kommunikation 

 

Den nye kredsstyrelse 
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  Århus universitetsforlag stiller i samarbejde med Danmarks 

Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening deres bogserie 

Pædagogisk Rækkevidde til rådighed for alle medlemmer. 

De små og letlæselige bøger er tilgængelige som e-bog eller 

lydbog. 
 

Bøgerne har forskellige pædagogiske tematikker – senest 

emnet ”Undersøgende team”, som er udarbejdet af forsker 

Thomas R. S. Albrechtsen. Bogen tager sit udgangspunkt i en 

skolekontekst og kan danne grundlag for en snak om 

teamsamarbejdet på jeres egne skoler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeg vil gerne anbefale ”Undersøgende team”. Thomas 

berører forskellige typer af team, deres fordele og ulemper. 

Han beskriver med praksis-eksempler syv drivkræfter i et 

effektivt teamsamarbejde: 
 

• Konteksten 

• Kompetencer 

• Kooperation 

• Koordination 

• Kommunikation 

• Social kognition 

• Kollegial ledelse og vejledning 

Find ”Undersøgende team” og alle 21 bøger i serien på 

https://www.dlf.org/ log ind på Min side og gå til 

Pædagogisk Rækkevidde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lene Kingo 

 
 

 

 

 

Andre eksempler: 
 

   

Kom let til pædagogisk indsigt 

 

 

 

https://www.dlf.org/
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Torsdag den 31. marts var de tillidsvalgte fra skolerne på Ærø, 

Langeland og i Svendborg inviteret på en fagpolitisk 

inspirationstur til København. 

Formålet med turen var at øge kendskabet til DLF, faglig 

debat med Gordon Ørskov og rundvisning på Christiansborg. 
 

På Vandkunsten, hvor DLF har sit hovedkontor, blev vi 

modtaget af organisationskonsulent Sten Clausen. Han 

fortalte lidt om områdets og bygningens historie. 
 

Efter en rundvisning på Vandkunsten havde vi et møde med 

formand Gordon Ørskov. Gordon fortalte om sit arbejde som 

formand og sin egen baggrund som lærer, TR, kredsformand 

og hovedstyrelsesmedlem. 
 

Vi fik mulighed for at stille spørgsmål og debattere politik. 

Blandt andet talte vi om initiativet ”Sammen om skolen”. 
 

”Sammen om skolen” er et løfte om, at alle parter omkring 

folkeskolen vil styrke samtalen om og udviklingen af vores 

fælles folkeskole. 

Af emner, der blev berørt kan nævnes testkultur, fastholdelse 

af lærere i folkeskolen, tiltrækning af studerende til 

uddannelsen, folkeskolens dannelsesopgave, fagenes 

formål/indholdsbeskrivelse sat op imod fagenes faktiske 

timetal, betydningen af samarbejde med erhvervslivet. 

Desuden blev der talt om FH, forhandlingsfællesskabet 

mellem LO og FTF. 
 

Vi rundede dagen af med en rundvisning på Christiansborg, 

hvor Bjørn Brandenborg viste rundt, fortalte om livet som ung 

politikker, mærkesager etc. 
 

Tak til Pia for en veltilrettelagt tur med et fagligt indhold, som 

vil få betydning for alle vores medlemmer. 
 

Lene Kingo 

 

 

 

 

 

TR-tur til København 
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Nyttig viden: Rådgivningssamtaler 

 

Har du brug for hjælp i dit arbejdsliv? 

På Øhavets Lærerkreds får vi en del henvendelser fra lærere, 

som på forskellig baggrund er presset psykisk i deres arbejdsliv. 

Vi er altid klar til at lytte til medlemmerne og tager gerne en 

snak med dem om, hvad det er, der er svært. 

 

Nogle af medlemmerne har behov for en anden professionel 

hjælp, end vi kan yde, det kunne f.eks. være hjælp fra en 

psykolog eller en terapeut. 

 

Som udgangspunkt har skolelederne mulighed for at bevilge 

samtaler med professionelle, hvis de skønner, at der er behov 

for det. Hvis man således har brug for den slags hjælp skal 

man i første omgang kontakte sin leder. Hvis lederen ikke 

skønner, at der skal bevilges samtaler, eller man ikke selv er 

tryg ved at kontakte sin leder, har DLF opstillet et alternativ.  

 

Man kan via DLF’s hjemmeside eller via tlf. 33696300 booke en 

afdækkende samtale med en konsulent hos DLF. Samtalen 

kan blandt andet munde ud i, at man visiteres til professionel 

hjælp. 

 

De visiterende samtaler med DLF kan du læse mere om via 

dette link Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø - Danmarks 

Lærerforening: Fagforening for lærere (dlf.org) 

 

Tur til Frederiksdal og Nordsjælland d. 5.-7. maj 

Seniorerne tager til Nordsjælland og besøger bl.a. de 

nordsjællandske slotte, Rungstedlund og Sorø Akademi. Turen er 

fuldt booket. 
 

Tur til Holmegaard Værk og Gods 

Her bliver der mulighed for at se nordens største glassamling 

med over 40.000 forskellige glas, der alle er fremstillet på 

Holmegaard. Efter frokost går turen videre til Holmegaard Gods, 

et af de mest bevaringsværdige bygningsværker i Danmark. 

Pris 500 kr. for medlemmer og 550 kr. for ikke-medlemmer. 

Tilmeldingsfrist d. 9. maj. 
 

 

Kommende Fr. 4 aktiviteter 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe
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Kontakt kredsen 

 

God tur til Fr. 4, der i 

maj besøger 

Nordsjælland   
 

 

 

 

Kalender 

 

 

Fr. 4 på Frederiksdal   5-7 maj 2022 

Store Bededag – kontoret er lukket   13. maj 2022 

Forårsbrunch for Fr. 4 på Christiansminde AFLYST 24. maj 2022 

Kr. himmelfartsferie – kontoret er lukket  26.-27. maj 2022 

2. pinsedag – kontoret er lukket   6. juni 2022 

Tur til Holmegaard Værk for Fr. 4   16. juni 2022 

Sommerferie – kontoret er lukket   4.-31. juli 2022 

 

 

 

 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 

I sommerferien kan formand Lone Clemmensen 

kontaktes på hverdage i tidsrummet 9.00-11.00 på tlf. 

2222 8358. 

about:blank

