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Nyhedsbrev  

Øhavets Lærerkreds 

AUGUST  2022 

Arbejdstidsaftale på statens område 

Sydfyns Fri Fagskole valgte op til sommerferien ny tillidsrepræ-

sentant. Valget faldt på lærer Anders Kühl, som allerede er i 

fuld gang med at løse TR-opgaven. En af de store opgaver i år 

er implementering af den nye arbejdstidsaftale for lærere, der 

på statens område trådte fuldt i kraft ved begyndelsen af 

dette skoleår. Ud over de klassiske elementer i en arbejdstids-

aftale som forberedelse, hviletidsbestemmelser og undervis-

ningstimer sikrer den nye aftale et formaliseret samarbejde om 

skolens virke mellem skoleledelse, TR og lærerne på skolen.  
 

For at hjælpe samarbejdet på skolerne på vej havde skolele-

derforeningen og DLF d. 26. august inviteret skoleledere og 

TR’er fra alle de frie fagskoler i Danmark samt de lokale lærer-

kredse til møde om samarbejdet om den nye arbejdstidsaftale 

på statens område A21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Karup, forstander på Sydfyns Fri Fagskole, Anders Kühl, 

TR og undertegnede Thomas B. Henriksen, konsulent på Øha-

vets Lærerkreds kørte sammen til Vordingborg Fri Fagskole, 

hvor mødet blev afholdt. Både på turen til og fra Vordingborg 

og på selve mødet fik vi drøftet mange aspekter af A21, bl.a. 

hvordan reglerne i aftalen passer i den lokale kontekst på SFF. 

Det er min oplevelse, at vi alle tre vendte klogere hjem, og det 

var mit indtryk at alle parter er interesserede i at få det samar-

bejde, som aftalen lægger op til, til at køre så godt som muligt 

til glæde for alle parter. Under alle omstændigheder var det 

en hyggelig og konstruktiv dag.  

 

Thomas B. Henriksen 

 

 

  
Henrik Karup forstander, Sydfyns Fri Fagskole, Anders Kühl, Tillidsrepræsentant  

Sydfyns Fri Fagskole, Thomas Henriksen, Konsulent Øhavets Lærerkreds 

 

 

 

Husk tilmelding til diverse 
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Bæredygtig undervisning på Fyn 

Kære medlem 
 

Vi har et godt tilbud til dig og dine kolleger! 
 

Kan du lide alt det grønne? 
 

Vil du have inspiration til at indtænke bæredygtighed i dine fag? 

Vil du vide mere om Danmarks grønne tænketank og deres digitale 

undervisningsmateriale? 

Kan du lide en bæredygtig toretters menu? 

Synes du, at Anders Morgentaler har nogle spændende 

perspektiver i forhold til klimaudfordringer og bæredygtighed? 
 

Hvis du kan sige ja til et eller flere af disse spørgsmål, så tilmeld dig 

arrangementet 
 

Bæredygtig undervisning på Fyn 
 

den 19. september 2022 på Hotel Storebælt kl.16.30-21.00. 
 

Tilmeldingsfrist den 1. september til kredskontoret tlf. 6221 0162 eller 

på mail 086@dlf.org.  
 

Der er endnu få ledige pladser tilbage! 
 

Se dagsorden her: her 
 

Se inspirationsvideo her: https://fb.watch/eZIuozT8OB/  

 

Lene Kingo 

 

 

Boligkøbsaften - medlemstilbud fra Lån 

& Spar på Fyn 

Mandag d. 19. september kl. 17.00-19.00 inviterer Lån & Spar 

alle fynske medlemmer til en boligkøbsaften på Hotel Grand 

midt i Odense! 

  

Emnet for aftenen vil være ”Kom i gang med dit første 

boligkøb”. Her kan man blive klædt på til, hvad man skal 

være opmærksom på, når man går i gang med at lede efter 

en ejer- eller andelsbolig. Herunder hvad man kan købe for, 

krav til rådighedsbeløb, fordele/ulemper ved diverse boliger, 

samt boligmarkedet i dag. Der vil også være en mægler på 

besøg, som vil fortælle om love/regler ved et boligkøb.   

  

I løbet af aftenen vil der blive serveret lækre luksussandwich 

og én vand/sodavand.  

  

Der er 120 pladser, så det er først til mølle!  
 

 

Tilmelding via følgende link: https://lsb.nemtilmeld.dk/587/  

 

Kredskontoret  

 

 

mailto:086@dlf.org
file:///D:/Invitation%20til%20arrangementet%20Grøn%20omstilling%20og%20bæredygtighed.pdf
https://fb.watch/eZIuozT8OB/
https://lsb.nemtilmeld.dk/587/
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Efter en turbulent tid på de langelandske skoler med ingen 

eller konstituerede ledere og afdelingsledere på flere skoler, er 

der politisk sendt signal om at ændre skolestrukturen. 
 

Der er i forvaltningen udarbejdet “visioner for ny skolestruktur i 

Langeland Kommune “  

Der er skitseret 5 mulige scenarier, der skal behandles i de 

politiske udvalg, inden der endeligt træffes en beslutning om, 

hvilket scenarie, man vælger, eller om man måske skal finde 

en kombination af flere?  
 

Som ansat i Langeland kommune med virke i folkeskolen er 

det efterhånden sædvane at være henvist “ til sidelinjen” og 

blot se på spillet. Vi har set det før; ingen 

medarbejderinddragelse, ingen af de ansattes visioner med i 

de beskrevne scenarier, ligesom personalets arbejdsvilkår og 

arbejdsmiljø fylder forsvindende lidt i materialet. 

Vi afventer nu den politiske beslutning, så der kan afgives et 

høringssvar.   
 

Forslag til indretning af skolestruktur:  
 

Forslag 1: Nordskolen, Humble Skole og Strynø Skole fortsætter, 

men kun fra 0.-3. klasse.  

Skrøbelev Skole nedlægges som lokation og flyttes til Humble 

Skole eller Nordskolen. 
 

Forslag 2: Én skoleleder, 4., 5. og 6. klassetrin fra Nordskolen 

rykkes til Ørstedskolen. Skrøbelev Skole flytter til Nordskolen. 
 

Forslag 3: Alle skoler består. men med én skoleleder Bortset fra, 

at 4., 5. og 6. klassetrin fra Nordskolen rykkes til Ørstedskolen.  
 

Forslag 4: Én skole på Langeland – Nordskolen, Humble Skole 

og Strynø skole lukkes, og Skrøbelev bliver en afdeling under 

Ørstedskolen, men fortsat på egen matrikel. 
 

Forslag 5: Én skole på tre matrikler, hvor Nordskolen og Strynø 

Skole lukkes. 
 

Den samlede skolevision kan læses her: skolevision  
 

Susanne Mortensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visioner for ny skolestruktur i 

Langeland Kommune 

 

https://drive.google.com/file/d/1vqerZKbTPDsYMLLWnpULBkuIIOoBCuBi/view?usp=sharing
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De nye barselsregler 

Folketinget har vedtaget en række ændringer af barselsloven.  

De nye orlovsregler er trådt i kraft i forhold til børn, der er født eller 

modtaget 2. august 2022 eller senere. De nye regler er vedtaget 

med henblik på at skabe øget ligestilling mellem forældrene.  

Nedenstående gælder for medarbejdere, der er ansat under vores 

overenskomst i kommunerne. Reglerne for ansatte i staten vil blive 

berørt i et senere nyhedsbrev.  
 

Fremover vil begge forældre have en individuel ret til 24 ugers orlov 

på dagpenge efter at have fået barnet. 11 af ugerne er øremær-

ket til den enkelte, resten kan overføres til den anden forælder.  

Man vil kunne overdrage orlov til sin partner fra den dag, hvor bar-

net er født eller modtaget. Det er ikke muligt at overdrage orlov på 

forhånd. Overdragelse af orlov vil kunne ske via borger.dk.  

I samspil med barselsloven, som er vedtaget af folketinget, har vi i 

DLF længe via vores overenskomst haft regler, der sikrer, at en del 

af den barsel, man holder, er med almindelig løn. Disse regler er 

blevet tilpasset på baggrund af den nye barselsorlov. 
 

Konkret er der blevet justeret i placeringen af de lønnede uger, så-

ledes at sammenhængen til barselsdagpengene opretholdes. LC 

og KL er på den baggrund blevet enige om flg. justeringer: 

 

• Orloven skal som udgangspunkt være holdt, inden barnet fylder 

1 år.  

• Morens nuværende 14 ugers barselsorlov med løn omdøbes til 10 

ugers barselsorlov med løn og 4 ugers øremærket forældreorlov 

med løn.  

• Til adoptanter udbetales der op til 12 ugers løn de første 10 uger 

efter modtagelse af barnet. Herudover omdøbes 4 ugers barsels-

orlov med løn til 4 ugers forældreorlov med løn til den ene af 

adoptanterne.   

Samspillet mellem fravær, dagpenge og løn efter den nye barsels-

orlov og den justerede barselsaftale kan illustreres på flg. Måde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
*Fælles. De 6 uger, som står under fælles med løn, skal forstås på den måde, at 

man selv kan vælge hvilken forælder, der holder disse uger. Hvis ikke begge er 

ansat i en kommune, vil den, som er ansat i en kommune kunne holde alle 6 

uger med løn.  

 

Vi på kredsen vejleder meget gerne i forhold til barsel. Ring til os for 

vejledning eller book en tid på tlf. 6221 0162.  

  

  

 

  Barselsorlov (første 10 uger efter fødsel)  Forældreorlov (efter den 10. uge)  
Fravær:      

Mor  10 uger  32 uger (i alt fordelt mellem partnerne)  

Far  2 uger  32 uger (i alt fordelt mellem partnerne)  
Dagpenge:      

Mor  10 uger  14 uger  

Far  2 uger  22 uger  
Med løn:      

Mor  10 uger  10 uger  

Far  2 uger  7 uger  

Fælles*    6 uger  
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  Meddelelsesbogen 

Gammel vin på nye flasker? 

Den gode gamle meddelelsesbog – et levn fra en svunden tid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nu genopstår meddelelsesbogen og skulle gerne sparke de tidligere 

elevplaner ud til højre. I skoleåret 2022/23 skal der på alle skoler i alle 

kommuner arbejdes med at udvikle meddelelsesbogen. Det er 

vigtigt, at vi på skolerne tager ejerskab til og påvirker udviklingen af 

denne meddelelsesbog.  

Den største fare er at den kommer til at minde om den elevplan, 

som netop tænkes afviklet. 

Der er ganske få lovgivningsmæssige krav til meddelelsesbogen. 

Den lokale udvikling skal sikre, at den bliver et redskab, der passer til 

den enkelte skole og dennes elever. Dens form og indhold skal 

udarbejdes i et samarbejde mellem pædagogisk personale og 

ledelse. Skolebestyrelsen involveres i arbejdet med principper for 

brugen af meddelelsesbogen.  
 

Følgende punkter skal dog indgå i meddelelsesbogen: 

• I børnehaveklassen skal kompetenceområderne sprog og matema-

tisk opmærksomhed berøres. 

• Der skal være indhold, som vedrører fagene dansk og matematik 

for elever i 1. til 9. klasse. 

• For elever, der har udfordringer i skolen, skal meddelelsesbogen in-

deholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen 

har iværksat for at imødekomme udfordringerne. 

• For elever i 7. til 9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overve-

jelser om uddannelse og proces for at opnå de faglige krav, der 

eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse. Særlige skole- 

eller vejledningsindsatser, der er i denne forbindelse aftales med 

elev og forældre, skal ligeledes indgå i meddelelsesbogen. 

Grib muligheden for at påvirke udviklingen, så meddelelsesbogen 

bliver et godt redskab på jeres skole 

Her er en invitation fra Danmarks Lærerforening til et gratis webinar 

om meddelelsesbogen. 

Webinaret finder sted den 12. september kl. 15.30 eller kl.19.00. 

Vi vil opfordre jer til at se webinaret – evt. sammen med nogle 

kolleger. 
 

Webinarer med fokus på meddelelsesbogen - Danmarks 

Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org) 
 

Lene Kingo 

 

 

 

https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/webinarer-med-fokus-paa-meddelelsesbogen
https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/webinarer-med-fokus-paa-meddelelsesbogen
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  Det er atter gang i budgetforhandlingerne i Svendborg 

Kommune.  
 

På skoleområdet lægges der op til en besparelse på budgettet 

for år 2023 på 6,7 mio. kr., hvilket svarer til ca. 11 lærerstillinger.  
 

Vi har mulighed for at indsende høringssvar i forbindelse med de 

pågældende besparelser. 
 

Besparelserne rammer de svageste elever og inklusionsopgaven. 

Uanset om man henter besparelser på tildelingen til elev nr. 27 og 

28, på DSA, på matrikeltillægget eller på funktionsklasserne, så 

betyder det en nedgang i personaleressourcen og dermed en 

forringelse af muligheden for to-lærertimer, holddeling og andre 

tiltag. Ressourcen er forvejen for utilstrækkelig til at vi kan lykkes 

med inklusionsopgaven. 
 

Sidst, jeg skrev om besparelser i Svendborg Kommune, skrev jeg 

bl.a.: 
 

Siden øvelsen med at nedlægge specialklasser og inkludere 

eleverne i normalklasserne blev skudt i gang, har der været pres 

på ressourcerne. Derfor er det helt uforståeligt, at der endnu 

engang lægges op til besparelser på skolerne. 
 

I sammen åndedrag kan det nævnes, at kommunen i 2020 

besluttede at nedlægge modtageklasserne, og at der nu 

lægges op til at spare på DSA-ressourcerne. Der er åbenbart en 

tendens til, at man nedlægger, flytter ressourcer og bagefter 

fjerner ressourcerne helt. 
 

MEN tilbage til høringssvaret: Der er ofte og med rette en række 

argumenter for at spareforslag er en rigtig dårlig ide. Hvad kan vi 

gøre, for at høringsprocessen ikke blot er en formalitet, men at 

der bliver lyttet fra politisk side? Kan det materiale, der sendes i 

høring være mere åbent overfor bud på besparelser? Kan 

serviceforringelser beskrives tydeligt? Og hvilke opgaver er det, 

der ikke skal løses? Hvordan tilpasses arbejdsmængden til 

ressourcen? 
 

Sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde er et 

centralt spørgsmål som jeg vil tage op i Hoved-MED. I henhold til 

MED-aftalen er ledelsen bl.a. forpligtet på at redegøre for 

eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem 

ressourcer og arbejdsmængde ved budgetbesparelser. Jeg 

mener ikke, ledelsen har været tydelig nok på det punkt. Det skal 

i langt højere grad synliggøres over for både personalet på den 

enkelte arbejdsplads og opad i systemet om, og hvor der 

reduceres i arbejdsmængden, og hvilke opgaver der ikke skal 

løses.  
 

Besparelser ender ofte med at personalet kompenserer, de løber 

stærkere og føler ikke, de kan løse deres opgaver tilfredsstillende, 

DET DUER IKKE.  Politikerne skal vide, hvilke konsekvenser 

besparelserne har, og hvor meget de medvirker til forringelser på 

serviceniveauet. 
 

Gitte B. Henriksen 

  

 

 

 

Svendborg budget: Besparelser på 

skoleområdet – igen! 



 

SIDE 8      SIDE 8 NYHEDSBREV ØHAVETS LÆRERKREDS 

 

•  

Åbent medlemskursus 30. september-1. oktober 

Efterårsferie – kontoret er lukket                   17.-23. oktober  

Kongres 22.-23. september 

TR/AMR-kursus – kontoret er lukket 28.-29. november 

Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I efterårsferien 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 

 

 

Tillykke til de 

nyudklækkede 

TR’er 

Følg os på facebook: Øhavets Lærerkreds DLF  

Martin Stokholm,  

Tåsingeskolen afd.  Lundby 

Tea Wagtberg Rasmussen,    

Rantzausminde Skole 

Martin Staal, Thurø Skole 

har nu fuldendt TR-uddannelsen. 

mailto:086@dlf.org
https://www.facebook.com/search/top/?q=%C3%B8havets%20l%C3%A6rerkreds%20dlf

