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Nyhedsbrev  

Øhavets Lærerkreds 

SEPTEMBER 2022 

Arbejdstidsaftale på Ærø en realitet 

Så skete det! Øhavet Lærerkreds og Ærø Kommune har indgået 

en lokal arbejdstidsaftale for lærerne.  
 

Forhandlingerne har været længe undervejs, bl.a. fordi 

ressourcerne ikke var der til at kunne lægge et for alle parter 

tilfredsstillende loft over undervisningstimer.  Men efter et 

dialogmøde mellem lærere og politikere i forbindelse med 

kommunalvalget i 21 lykkedes det at få tilført 1 mio. kr. til 

ansættelse af flere lærere og pædagoger. Dermed var en af 

knasterne i forhold til at indgå en aftale ryddet af vejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi genoptog derfor forhandlingerne i foråret. Vores fælles ambi-

tion var at lave en simpel, letforståelig aftale, som lever op til A20 

og samtidig stadfæster den praksis, der har været omkring 

arbejdsfordelingen, som alle har været glade for. Vi ønskede et 

loft over undervisningstimer og at sikre forberedelsestid, og kom-

munen ønskede at tilpasse det samarbejde, som er beskrevet i 

A20 mellem kommune, skole og kreds til de lokale forhold på Ærø. 
 

Det lykkedes at blive enige om en god aftale, som indeholder et 

maks. undervisningstimetal på 750 til klassisk undervisning og et 

maks. på 780 timer, når man bruger det udvidede undervisnings-

begreb. Der er aftalt 26 min. forberedelse til hver klassisk 

undervisningstime. Samtidig er det aftalt, at der i opgaveoversig-

ten sættes tid på alle opgaver, hvilket i øvrigt hele tiden været 

praksis på Ærø. Lærerne får en opgørelse over deres præsterede 

arbejdstid én gang om året ved normperiodens udløb og samar-

bejdssporet i A20 er udmøntet, så det passer til forholdene på Ærø. 
 

Forhandlingerne har været præget af åbenhed og tillid fra alle 

sider, og vi vil gerne kvittere for opbakningen fra TR og lærerne på 

Ærø og det gode samarbejde gennem hele processen med Børn 

og ungechef Jes Jørgensen og skolelederne på Marstal Skole. 
 

Kredskontoret 

 

 

 

Jes Jørgensen, 

Børn og 

ungechef og 

Lone 

Clemmensen, 

formand 

Øhavets 

Lærerkreds 

cementerer 

aftalen. 
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Torsdag d. 29. september indgik alle partier på Langeland et 

budgetforlig. Dermed blev skolestrukturdebatten for en stund 

begravet, idet der i forliget ikke ændres ved de nuværende 

skoler. Nordskolen og Humble Skole består som selvstændige 

skoler med skoledistrikt.   

I budgetforliget indgår der dog en besparelse på 1.1 mio. kr. 
 

Den vakante lederstilling i overbygningen på Ørstedskolen 

genbesættes ikke.  

Ligeledes undersøges det, om ordningen med den nuværende 

fælles ledelse mellem Nordskolen og Skrøbelev Skole skal gøres 

permanent. 
 

Udgiften til specialskoleområdet forventes reduceret i 2023 med 

0,5 mio. kr. og op til 2,1 mio. kr. i 2026. 
 

Der skal oprettes specialskoletilbud på Langeland for at 

reducere udgiften til elever, der går i skoletilbud i andre 

kommuner. Desværre er der ikke indregnet en udgift til dette i 

forliget, så det er vanskeligt at se, hvordan det skal løses. Man 

må jo derfor slutte, at det er de svagest stillede elever, der bliver 

hårdest ramt.  
 

Susanne Mortensen 

 

 

 

Skolerne på Langeland overlever! 
Budgetforlig indgået 

 

Besparelser på skoleområdet i 

Svendborg….fortsat! 

Børne- og Ungeudvalget har på deres møde d. 9. september 

behandlet høringssvarene og vedtaget udvalgets indstilling til 

besparelser. De har reduceret besparelserne på Centerafde-

lingen, Byhaveskolen, heldagsklasser og funktionsklasser ganske 

lidt. Der skal stadig spares omkring 500.000 kr. på hvert område. 
  

Derudover er der indgået budgetforlig, der betyder at man stort 

set har fjernet besparelsen på skoler, der modtager matrikeltillæg, 

og man har sløjfet forslaget om at rykke forårs-SFO en måned frem. 
 

Samlet set sker der en serviceforringelse på skolerne på 3,6 mio. kr., 

- en serviceforringelse, der rammer de svageste elever, og det er 

meget svært at forstå de politiske prioriteringer. 
 

Skolerne tager selv stilling til, hvordan evt. besparelser skal udmøn-

tes på den enkelte skole, og det skal ske i samarbejde med perso-

nalet. Vi skal jfr. vores lokale arbejdstidsaftale inddrages i priorite-

ringer på skolen. Besparelserne skal ikke nødvendigvis udmøntes i 

personalereduktioner. 
 

Sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde tages 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.  
 

Gitte S. Henriksen 
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Fra elevplan til meddelelsesbog 

Meddelelsesbogen erstatter den tidligere elevplan i 

indeværende skoleår. 
 

Der er nu mulighed for at lave en reel kulturforandring. 

For DLF har det været vigtigt at kæmpe for, at den skal være 

et meningsfuldt redskab for lærere, som kan bruges i dialogen 

med elev og forældre, og at det skal være op til skolerne 

selv, hvorvidt meddelelsesbogen skal bo i en læringsplatform, 

være digital eller analog, og at give lærernes professionelle 

stemme og vurdering plads.  
 

Herunder kan du læse væsentlige ændringer fra elevplan til 

meddelelsesbog: 

 

NU – MEDDELELSESBOGEN: 

Der er nu fokus på få punkter knyttet op på elevens faglige 

og alsidige udvikling. Meddelelsesbogen skal kvalificere 

dialogen mellem skole og hjem. 

Der skal være fokuspunkter i dansk og matematik i bh.kl.-

9.kl., ikke i alle fag. 

Meddelelsesbogen skal, for 7.-9.kl., indeholde elevens 

overvejelser om uddannelse, men ingen vurdering af 

elevens uddannelsesparathed. Den skal indeholde faglige 

krav til uddannelsen samt evt. særlige skole- og 

vejledningsindsatser. 

Den skal indeholde indsatser og opfølgning for at 

imødekomme elevers udfordringer. Her er der mulighed for, 

lokalt at have en pædagogisk drøftelse af, hvordan man 

definerer en elevs udfordringer. 

Meddelelsesbogen skal være skriftlig – ikke nødvendigvis 

digital. Den skal anvendes regelmæssigt og gøres 

tilgængelig mindst en gang om året. 

 

 

FØR - ELEVPLANEN: 

Der skulle, for alle elever fra børnehaveklassen til og med 9. 

klassetrin, udarbejdes en elevplan. Elevplanen skulle 

indeholde individuelle mål og status for elevens læring og 

en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå – i alle 

fag. 

Elevplanen skulle, for hver elev på 8. og 9. klassetrin, 

indeholde oplysninger til brug for vurderingen af elevens 

uddannelsesparathed. 

Elevplanen skulle være digital. Elevplanen skulle gøres 

tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres 

mindst en gang hvert skoleår. 

Børne- og undervisningsministeren fastsatte nærmere regler 

om elevplaner, herunder om anvendelse af digitale 

løsninger. 

 

Lene Kingo 
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Fra den 1. juli 2022 er indført nye ensrettede regler for 

anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere 

anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første 

fraværsdag. 

Med de nye regler bliver det langt nemmere at anmelde 

arbejdsskader; kort fortalt er de forskellige kriterier og frister for 

anmeldelser blevet forenklet, så man nu blot skal anmelde 

senest 14 dage efter 1. fraværsdag.  

Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det 

elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk. På den måde 

sker anmeldelsen til både Arbejdstilsynet og 

arbejdsskadeforsikringsselskaberne.  

Vær også opmærksom på, at den tilskadekomne eller en 

partsrepræsentant fx AMR, som i dag, fortsat selv kan 

anmelde arbejdsulykker inden for ét år 

De nye anmelderegler fra den 1. juli 2022 kort fortalt: 

Anmeldes til Arbejdstilsynet og 

arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk: 

● Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sæd-

vanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. 

● Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første 

fraværsdag. 

Anmeldes til arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk: 

● Arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstat-

ningsberettigede følger efter arbejdsskadesikringsloven (se-

kundært anmeldekriterium). 

● Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskade-

komstdagen 

Susanne Mortensen 

 

 

 

 

 

Nu bliver det nemmere som arbejdsgiver 

at anmelde arbejdsulykker 



     SIDE 5 

     SIDE 5 

     SIDE 5 

SIDE 5 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE      SIDE 5 NYHEDSBREV ØHAVETS LÆRERKREDS 

 

  

Den 19. september afholdt fire kredse på Fyn et stort 

arrangement på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. 

Vi havde en dejlig aften med spændende indlæg fra 

Mads Tudvad, Concito og Anders Morgenthaler. Desuden 

nød vi en to-retters bæredygtig menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredsene søgte, og fik 120.000 kr., fra en pulje i Danmarks 

Lærerforening til afholdelse af arrangementet. Formålet 

var at understøtte de ildsjæle, der til daglig arbejder med 

Grøn omstilling i deres fag. 

Det rungede i hele den danske skoleverden, at det var 

lykkes at samle 100 lærere på Fyn. 

Læs artiklen her 

https://www.folkeskolen.dk/baeredygtighed-dlf-faaborg-

midtfyn-kommune/fynske-laerere-er-klar-til-at-give-

eleverne-handlemuligheder-for-klimaet/4676361  
 

Der er oprettet en facebookgruppe, hvor man er 

velkommen til at hente og dele ideer til sin grønne 

undervisning. Alle er velkomne til at melde sig ind. 

Gruppen hedder Bæredygtig undervisning på Fyn. 
 

Tak for stort engagement til deltagerne. 
 

Lene Kingo  

 

Grøn omstilling – bæredygtig 

undervisning på Fyn 

 

 

 

https://www.folkeskolen.dk/baeredygtighed-dlf-faaborg-midtfyn-kommune/fynske-laerere-er-klar-til-at-give-eleverne-handlemuligheder-for-klimaet/4676361
https://www.folkeskolen.dk/baeredygtighed-dlf-faaborg-midtfyn-kommune/fynske-laerere-er-klar-til-at-give-eleverne-handlemuligheder-for-klimaet/4676361
https://www.folkeskolen.dk/baeredygtighed-dlf-faaborg-midtfyn-kommune/fynske-laerere-er-klar-til-at-give-eleverne-handlemuligheder-for-klimaet/4676361
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Lønningerne i kommuner, regioner og i staten stiger pr. 

1. oktober 2022. 

 

Kommunerne 

Pr. 1. oktober 2022 er der aftalt en generel lønstigning 

på 1,90 % samt udmøntning af reguleringsordninger, 

hvilket betyder, at lønsatserne stiger ca. 2,55 %. 

Derudover stiger alle tillæg, som beregnes i 31.3.2000-

nivaeu med reguleringsprocenten. Den nye 

reguleringsprocent pr. 1. oktober 2022 er beregnet til 

1,494018. Næste kommunale lønregulering sker pr. 1. 

april 2023. Her stiger lønnen med 0,30 %. 

 

Regionerne 

Pr. 1. oktober 2022 er der aftalt en generel lønstigning 

på 1,37 % samt udmøntning fra reguleringsordningen, 

hvilket betyder, at lønsatserne stiger ca. 1,82 %. Der 

Derudover stiger alle tillæg, som beregnes i 31.3.2018-

nivaeu med reguleringsprocenten. Den nye 

reguleringsprocent pr. 1. oktober 2022 er beregnet til 

1,083866. Næste regionale lønregulering sker på. 1. 

januar 2023. Her stiger lønnen med 0,77 %. 

 

Staten 

Pr. 1. oktober 2022 er der aftalt en generel lønstigning, 

som betyder, at lønsatserne stiger ca. 0,29 %. Der er 

ingen udmøntning fra reguleringsordningen.  

Næste udmøntning fra reguleringsordningen sker pr. 1. 

april 2023, hvor der også er aftale en generel 

lønstigning på 1,48 %. 

 

Du kan se de nye tal på vores hjemmeside: 

https://kredskontoret.dk/loen-og-vilkaar/loen 

 

Kredskontoret 

Lønstigning pr. 1. oktober 2022 

https://kredskontoret.dk/loen-og-vilkaar/loen
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Nyttig viden –                                  

Ret til fem dages omsorgsorlov  

Den 2. august 2022 trådte en ny lov i kraft, hvorefter en 

lønmodtager har ret til ulønnet omsorgsorlov med henblik på 

personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, 

ægtefælle eller partner, som har en alvorlig helbredsmæssig 

tilstand. Retten gælder også en person, der bor i samme 

husstand som lønmodtageren. Medarbejderen har dog ikke 

ret til løn fra virksomheden underomsorgsorloven.  
 

Lønmodtageren har maksimalt krav på omsorgsorlov i fem 

arbejdsdage hvert kalenderår. Dagene kan holdes som en 

samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte 

omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.  
 

Arbejdsgiveren kan kræve, at lønmodtageren lægeligt 

dokumenterer behovet for omsorgsorlov evt. gennem en 

lægeerklæring. Udgifter i den forbindelse skal betales af 

lønmodtageren. 
 

Når lønmodtageren har været på omsorgsorlov, har 

vedkommende ret til at vende tilbage til samme eller 

tilsvarende arbejde og arbejdsvilkår. 
 

Med den nye lov får lønmodtagere med mindst seks 

måneders ansættelsen også ret til at anmode 

arbejdsgiveren om ændrede arbejdstider eller -mønstre til 

omsorgsformål i en periode. 
 

Arbejdsgiveren skal besvare anmodninger inden for et 

rimeligt tidsrum. 
 

En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi 

denne ønsker at tage omsorgsorlov eller få ændrede 

arbejdstider eller -mønstre. Hvis dette alligevel sker, så har 

lønmodtageren krav på en godtgørelse. 
 

Medarbejderen vil have ret til to omsorgsdage fra 2. august 

2022 og frem til 31. december 2022, som en overgangsregel. 

 

Danmarks Lærerforening 
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Åbent medlemskursus 30. september-1. oktober 

Efterårsferie – kontoret er lukket 17.-23. oktober 

Fr. 4 Foredrag med Niels Munkholm 27. oktober 

Kongres 8.-9. november 

Fr. 4 Tur til Århus 17. november 

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

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

 

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 

 

 

Ærøaftalen 

fejres! 

 

mailto:086@dlf.org

