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Nyhedsbrev  

Øhavets Lærerkreds 

JUNI 2022 

Spørgeskemaundersøgelse inklusion/ 

mangfoldige læringsmiljøer 
Vi har nu lukket for besvarelser af vores spørgeskema-

undersøgelse. Den samlede svarprocent nåede 44 %. 

Besvarelserne giver os et rigtigt godt indblik i de udfordringer, 

lærerne oplever med inklusion/mangfoldige læringsmiljøer.  

 

Straks i det nye skoleår vil vi gå i gang det videre 

analysearbejde og bruge resultaterne i vores samarbejde med 

forvaltningen og politikerne. 

 

 

 

VI havde lovet sommerkage til alle skoler/afdelinger, der 

nåede 75 %. Følgende enten har eller vil få kage:  

 

Humble Skole 

Nordskolen 

Issø-skolen afd. Stenstrup 

Issø-skolen afdeling Kirkeby 

Tåsingeskolen Centerafdelingen 

Tåsinge afd. Lundby 

Stokkebækskolen afd. Gudbjerg. 

 

Kredskontoret 

 

 

Lækker 

tærte på 

Humble 

Skole 
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KL’s forslag om 10. klasse vil ødelægge årtiers 

udviklingsarbejde i Vandkantsdanmark 

Yderområderne bliver igen tabere i et spil, som ser ud til at skulle tage 

sig af et ’problem’, som muligvis eksisterer i storbyer, men er helt ukendt 

andre steder i landet. 
 

KL’s forslag om at flytte 10. klasse fra grundskolen til erhvervsuddannel-

serne vidner desværre om en totalt manglende viden hos KL’s folk om, 

hvad der reelt foregår rundt om i landet i 10. klasser i direkte tilknytning til 

en folkeskole. 
 

Samtidig er det et sært udspil, især i lyset af, at man gik og troede, at alle 

efterhånden var enige om, at det ikke gælder om at haste de unge igen-

nem uddannelsessystemet, da det beviseligt gør mere skade end gavn. 

Og ’Vandkantsdanmark’ bliver igen taberen i et spil, som ser ud til at skulle 

tage sig af et ’problem’, som muligvis eksisterer i storbyer, men er helt 

ukendt andre steder i landet. 
 

Jeg bruger lige min egen andedam som eksempel: På Ærø bor omkring 

6.000 mennesker, og her går cirka 425 elever på øens eneste folkeskole, 

Marstal Skole, og der er en friskole med rundt regnet 100 elever. På Mar-

stal Skole har 10. klasse deres egen afdeling i en separat bygning, som er 

indrettet specielt til dem, men den ligger fysisk i tilknytning til skolen og det 

fælles skoleliv i folkeskolen. 
 

Fælles for børn på Ærø er, at de og deres forældre ved, at når de bliver 

unge og skal forlade folkeskolen, skal en meget stor del af dem flytte 

hjemmefra i en meget, meget ung alder for at tage en ungdomsuddan-

nelse. De fleste i Svendborg, nogle i Nyborg, enkelte på Als eller andre ste-

der. Herudover tager enkelte 9. eller 10. klasse på efterskoler. 
 

På Ærø vælger langt de fleste unge dog at tage 10. klasse med, dels for 

at blive fagligt mere sikre, men ikke mindst for at blive et år ældre og 

mere modne, inden de skal forlade deres hjem på øen og skabe sig et nyt 

liv langt væk fra forældrene. Dette gælder både elever, som senere vil 

tage en erhvervsuddannelse, og elever, som vil tage en gymnasial ud-

dannelse. 
 

På Ærø har man igennem årtier udviklet 10. klasse som et miks af faglig un-

dervisning og en hel vifte at tilbud, som kan hjælpe de unge i en situation, 

hvor de i en alder af 16-17 år skal flytte hjemmefra og ud et fremmed sted 

og stå helt på egne ben. 10. klasse-tilbuddet er tilrettelagt, så det ud over 

obligatorisk undervisning indeholder mulighed for en ugentlig dag i prak-

tik, længere praktikforløb, brobygningsforløb, erhvervsbesøg, et udbud af 

ture rundt i Danmark og i udlandet, samt en række temauger, som blandt 

andet handler om økonomi, innovation og ’det at flytte hjemmefra’. 
 

Denne ’træning’ i noget, de skal året efter, vil en erhvervsskole - eller for 

den sags skyld et gymnasium eller en handelsskole, aldrig nogensinde 

kunne tilbyde de unge fra et lokalsamfund. Dette alene af den grund, at 

de jo så skulle være flyttet hjemmefra efter 9. klasse, hvor der absolut på 

ingen måde er tid og mulighed for at planlægge sådanne fyldige og 

længerevarende forløb, da hele dagen i 9. klasse er fyldt op med 

obligatorisk undervisning. Sagt med andre ord, så vil forberedelsen for de 

unge fra Ærø på at skulle flytte og klare sig godt i en ungdomsuddannelse 

med KL’s forslag blive spoleret totalt og ikke være mulig. 
 

Til sidst skal det nævnes, at Ærø har en af landets absolut højeste 

procenttal for unge, som påbegynder og fuldfører en 

ungdomsuddannelse. Dette faktum skyldes ikke mindst Marstal Skoles 

tilbud til de unge om et anderledes skoleår i den lokale 10. klasse. 

 

 

 

 

På Ærø er 10. kl. også 

en træning i at flytte 

hjemmefra – væk fra 

øen - for at tage en 

uddannelse 

Debatindlæg af Steen 

Agersø i Skolemonitor.dk 
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Følg ”Øhavets Lærerkreds DLF” på Facebook 

Når det nye skoleår går i gang i august, har vi fra kredsstyrelsens 

side en ambition om at bruge Øhavets Lærerkreds' Facebookside 

mere målrettet og struktureret - både til information, nyheder og 

holdninger. Så hvis du ikke allerede følger kredsen på Facebook, så 

find os fluks på "Øhavets Lærerkreds DLF" og tryk på "Synes godt om".  

Det er også en god idé allerede nu at vælge kredsen som en af dine 

favoritter på Facebook, så er der større sandsynlighed for, at du ser 

opslagene og ikke går glip af noget. Sådan gør du: 

Gå ind på "Øhavets Lærerkreds DLF". Vælg de tre prikker oppe i 

højre hjørne: 

 

 

 

 

 

 
 

Vælg "Følgeindstillinger": 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg "Favoritter" og husk at afslutte med "Opdater". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Har du input eller gode 

idéer til, hvad du gerne vil 

se på kredsens Facebook-

side, så må du meget 

gerne kontakte 

kredsstyrelsesmedlem Tea 

Wagtberg Rasmussen på 

twra@dlf.org eller på 

Messenger. 

 

 

mailto:twra@dlf.org
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Kære medlemmer 
 

Så er invitationen til arrangementet ”Bæredygtig 

undervisning på Fyn” i luften. I har, i jeres mailboks, modtaget 

en invitation til et fantastisk arrangement på Hotel Storebælt 

den 19. september. 
 

Fire fynske kredse har sammen lavet et program hvor man 

møder: 
 

Mads Tudvad – Lærer og klimaforkæmper 

Concito – Danmarks grønne tænketank 

Nydning 😊 - To retters bæredygtig menu 

Anders Morgenthaler – Foredraget ”Frelst” med 

efterfølgende debat og spørgsmål 
 

Se det fulde program her 
 

Vær opmærksom på tilmeldingsfrist den 1. september. Der er 

begrænset antal pladser – ved overtegning trækkes der lod. 

Tilmelding til 086@dlf.org. 
 

Lene Kingo 

Bæredygtig undervisning på Fyn 

 

Som en del af besparelserne i Langeland kommune har 

kommunalbestyrelsen her få dage før sommerferien truffet en 

principbeslutning om, at de ønsker, at den fremtidige skole-

struktur skal indeholde et skoledistrikt og dermed én skoleleder. 

Der vil i den forbindelse være en række procedurer og høringer, 

der skal gennemføres i løbet af efteråret, inden den endelige 

beslutning kan træffes. 

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen beslutning om 

lokationer og årgange i forbindelse med ét skoledistrikt. Der vil 

ligeledes være en række ting, der i det kommende år skal 

afklares og besluttes i samme forbindelse.  

Dette vil der komme en nærmere plan for, når en endelig 

beslutning er på plads senest med budget 2023. 

Stillingen som leder af skolerne på Langeland er opslået og der 

skal ligeledes findes en ny leder der konstitueres på Humble 

Skole for det kommende skoleår.    

Det har for personalet på de langelandske skoler været et 

temmelig turbulent år. Med mange forskellige udmeldinger fra 

politikere og forvaltning omkring skolestruktur og ansættelser af 

ledelse.  

Det har naturligvis givet anledning til en del forvirring og 

utryghed, hvilket har påvirket arbejdsmiljøet negativt 

Med kommunalbestyrelsens principbeslutning ser det desværre 

ikke ud til, at der kommer arbejdsro i det kommende skoleår, 

idet der nu starter en rækker høringer og afklaringer om, 

hvordan skolerne skal se ud i fremtiden. 

Susanne Mortensen 

Ét skoledistrikt på Langeland 

 

Invitation%20til%20arrangementet%20Grøn%20omstilling%20og%20bæredygtighed.pdf
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I løbet af foråret har vi i Svendborg gennemført 

lokallønsforhandlinger på de fleste af de områder, hvor vi har 

overenskomst. Kommunen har afsat 0,2 % af medarbejdernes 

samlede løn til lokalløn, og vi forhandlede om lokalløn for 2021, 

2022 og 2023. 
 

For lærere, der underviser i folkeskolerne i Svendborg, hæves 

Svendborgtillægget, som alle lærere får som er del af deres 

løn. Tillægget hæves med 1.650 kr./år i marts 2000-niveau, 

hvilket svarer til ca. 200 kr./mdr. i nutidskroner. Vi er glade for, at 

lønmidlerne fordeles på alle lærerne, da alle jo på forskellig 

måde bidrager til at få undervisningen på skolerne til at 

fungere. 
 

Også på UU har vi en forhåndsaftale. Og her aftalte vi med 

kommunen at hæve stillingstillægget for alle på vores 

overenskomst hos UU. Stillingstillægget bliver hævet med 2.120 

kr./år i marts 2000-niveau, hvilket svarer til ca. 250 kr./mdr. i 

nutidskroner. 
 

På PPR er der forskel på de funktioner, som medarbejderne 

under vores overenskomst varetager, og vi har ikke en 

forhåndsaftale på dette område. Vores strategi i forbindelse 

med lokallønsforhandlinger er derfor at sikre, at alle over en 

årrække får en lønudvikling. I praksis betyder det, at vi prøver at 

forhandle varige kvalifikationstillæg hjem til medlemmerne, 

men at det ikke er alle medlemmer, der får ved hver 

lønforhandling. Typisk arbejder vi for, at dem, der ikke fik sidst, er 

forrest i køen ved den flg. lokallønsforhandling. På dette 

område er lokallønsmidlerne derfor blevet fordelt individuelt til 

nogle af medarbejderne.  
 

Det samme gør sig gældende på hjælpemiddelområdet, hvor 

vi også har overenskomst for visse medarbejdergrupper. 
 

Det eneste område, hvor vi endnu ikke har afsluttet 

forhandlingerne, er i familieafdelingen. Det arbejder vi på.  
 

De aftalte lønstigninger træder alle i kraft 1/8 2022, og bør 

kunne ses på lønsedlerne for august. 
 

Kredskontoret 

Lønforhandlinger Svendborg 
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Nymarkskolens nye skoleleder hedder Pia Brøndsted Jacobsen, 

ansættelsesudvalget var ikke i tvivl. 
 

Et ansættelsesudvalg med en bred repræsentation af skolens 

medarbejdere, lærere fra alle årgange og forskellige funktioner, 

pædagoger, administration og ledelse. Derudover deltog ekstern 

samarbejdspartner og selvfølgelig skoleforvaltningen. 
 

Ansættelsesudvalget mødtes første gang i marts. Den første 

opgave var at lave et stillingsopslag, der kunne tiltrække ansøgere, 

der passede ind i den profil, der tegner Nymarkskolen. Der gik en 

rum tid, og vi nåede lige at blive bekymret over ansøgningsfeltet, 

inden ansøgerne for alvor dukkede op.  
 

Ansættelsesudvalget mødtes igen for at gennemgå ansøgerne og 

udvælge dem, vi gerne ville se til en samtale. Vi brugte god tid på 

opgaven, og det var ikke svært at finde kandidaterne. Første og 

anden samtalerunde forgik på hotel Christiansminde. Samtalerne 

var godt forberedt, hver kandidat fik en case, de forberedte en 

hjemmeopgave, der blev lavet en lederprofil, og Nanna stillede de 

samme spørgsmål til kandidaterne. Til første samtale havde 

medarbejderne og lederne forberedt 2 spørgsmål til kandidaterne 

og ved anden samtale, havde alle medlemmer af 

ansættelsesudvalget mulighed for at stille spørgsmål.  
 

Det har været en positiv oplevelse at være med til at ansætte 

vores nye leder, hvilket jeg også hører fra de andre kollegaer, der 

var med. Det har været en proces, hvor vi blev inddraget fra start 

med udformning af stillingsopslag, over udvælgelse af kandidater 

blandt alle ansøgere til samtale og til slut, hvem vi skulle ansætte. 

Der har været tid til drøftelser, vi har prioriteret i fællesskab, og alle 

har haft mulighed for at blive hørt. 
 

Vi glæder os til at byde Pia velkommen. 

God sommer. 
 

Gitte Henriksen 

 

 

Pia Brøndsted Jacobsen,              

ny skoleleder på Nymarkskolen 

God proces i forbindelse med ansættelse 

af ny skoleleder  
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Nyttig viden – Hvis du bliver syg i 

ferien 

I år er der kollektiv sommerferie i ugerne 27, 28, 29 og 30 for 

Svendborg og Langelands vedkommende og i ugerne 28, 29 

og 30 for Ærøs vedkommende. Hvis du bliver syg i denne 

periode, har du nedenstående rettigheder til erstatningsferie: 

 

Hvis du bliver syg inden ferien begynder 

Hvis du er syg inden ferien begynder og stadig er syg ved 

feriens begyndelse, har du ret til erstatningsferie i den periode, 

du er sygemeldt. Du skal sygemelde dig til din arbejdsgiver ved 

sygdommens begyndelse. Hvis du bliver syg på første feriedag 

og sygemelder dig til din arbejdsgiver, har du ikke pligt til at 

begynde ferien. Det er vigtigt, at sygemeldingen ligger hos din 

arbejdsgiver inden det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt 

ville begynde. Du skal naturligvis raskmelde dig, når du igen er 

arbejdsdygtig. Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med 

skolens kontor i forbindelse med syge- eller raskmelding i 

ferieperioden, skal du kontakte kommunens lønkontor.  

 

Hvis du bliver syg i ferien 

Bliver du syg efter ferien er begyndt, har du ret til at få ferien 

suspenderet. Du skal give din arbejdsgiver besked ved 

sygdommens begyndelse. Hvis du bliver syg i ferien, har du 

dog først ret til erstatningsferie efter femte sygedag. Du kan 

altså ikke få erstatningsferie for de første fem sygedage. Du 

skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg inden 

normal arbejdstids begyndelse på første sygedag. Hvis du fx 

først giver besked på tredje sygedag, vil erstatningsferie for 

sygedage opstået i ferien først tælle efter ottende sygedag. 

 

Ved sygdom opstået i ferien, skal der indhentes en 

lægeerklæring, som du selv skal betale. Også ved sygdom 

under ferie i udlandet skal der indhentes dokumentation for, at 

der er indtruffet sygdom. Dette er ikke nødvendigt, hvis du 

bliver syg inden ferien begynder. 

 

Det er vigtigt, at du er oplyst om, hvordan og til hvem 

sygemeldingen skal meddeles. 

 

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

Fr. 4 Rejse til Øland 22.-25. august 

Åbent medlemskursus 30. september-1. oktober 

Fr. 4 Genforeningstur til Sønderjylland 6. september 

Kongres 22.-23. september 

Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I sommerferien kan kredsformand Lone Clemmensen 

kontaktes i akutte tilfælde på tlf. 22 22 83 58 på hver-

dage i tidsrummet 9.00-11.00 eller på mail loc@dlf.org. 

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 

 

 

Rigtig god 

sommerferie! 

mailto:086@dlf.org

