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Det er sommer, og lige om hjørnet venter nogle dejlige uger 
med sol, sandstrand og samvær. Et pusterum, vi alle har 
hårdt brug for.  

Vi har i dette skoleår oplevet en kæmpe arbejdsbelastning, 
hvor mange lærere har haft svært ved at få skoledagen til at 
hænge sammen pga. de mange opgaver, der er givet i 
forhold til den begrænsede tid.  

På trods af det, er der rigtigt mange, som stadig glæder sig 
over lærerjobbet, yder en meget stor indsats for at give 
eleverne den bedst mulige undervisning og er stolte over at 
følge deres udvikling. 
Nylige undersøgelser viser, at elevernes trives på deres 
skoler, og vi er overbeviste om, at dette i høj grad skyldes 
lærernes engagement.  

Desværre er folkeskolernes pædagogiske lederskab lagt i 
hænderne på politikere og administratorer, som er ved at 
ændre folkeskolen i en retning, som også vil ændre lærernes 
praksis. Mange vil for alvor opleve disse ændringer til næste 
skoleår i forbindelse med den resultat- og målstyrede 
undervisning.      

kalenderen 

24/8 2015, kl. 14-16: 
Temaeftermiddag for AMR og 
sløjdlærere om sikkerhed i 
sløjdlokalet. 

30.-31/10 2015: Åbent 
medlemskursus på  
Gl. Avernæs. Tilmelding og 
nærmere beskrivelse vil blive 
udsendt i løbet af efteråret 
gennem din TR og 
www.kredskontoret.dk 

8.-10/9 2015: Kongres i 
København. Hele 
Kredsstyrelsen og vores 
konsulent deltager.  

December 2015: Valg til 
Hovedstyrelsen. Vores fynske 
medlem Niels Munkholm 
Rasmussen har efter mange år 
valgt at stoppe. Vi ser gerne et 
nyt, fynsk medlem i 
Hovedstyrelsen. Vi  deltager i 
de fynske kredses 
kongresforberedende internat 
d. 31/8-1/9 2015, og her vil vi 
bl.a. drøfte opbakningen til 
mulige fynske kandidater. 

I de kommende år vil lærerne også være 
udfordret på kompetenceudvikling, 
bl.a. i forbindelse med linjefag. 
Vilkårene for udvikling vil være 
forskellig fra skole til skole, men alle vil 
blive berørt af det i deres dagligdag.   

Trods de store udfordringer vi oplever, 
håber vi dog, at mange stadig vil glæde 
sig over arbejdet med eleverne og selve 
lærergerningen. I gør et 
beundringsværdigt stykke arbejde!  

Vi fra Kredskontoret ønsker jer alle en 
god og velfortjent sommerferie.  

Årets 
sommerkryds er 

nu på 
hjemmesiden. 
 Vi sætter tre 
flasker vin på 

højkant. Indsend 
din løsning senest 

d. 1/9 2015 
God fornøjelse 
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I Øhavets Lærerkreds har vi 
vedtaget vores nye 
kommunikationspolitik, som 
bl.a. skal intensivere indsatsen 
omkring kommunikation med 
vores medlemmer.  

Vi vil fremover kommunikere fra 
forskellige platforme som 
eksempelvis hjemmeside 
(www.kredskontoret.dk), 
Facebook (Øhavets Lærerkreds), 
nyhedsbreve til TR og AMR og 
nyhedsbreve til medlemmer. 
Herigennem ønsker vi, at vores 
kommunikation opleves som 
værdifuld, skaber samhørighed 
og bidrager til en langsigtet og 
nødvendig investering i 
lærerprofessionens identitet, 
kvalitet og styrke. 

2

Derfor vil vi fremover jævnligt 
besøge skolerne for at interviewe 
personer, som kan bidrage med  
et interessant synspunkt eller en 
spændende vinkel på et tema.  

Vi håber, at du som medlem vil 
hjælpe os med at blive endnu 
skarpere på vores kommuni-
kation, samt være med til at gøre 
Øhavets Lærerkreds til det sted, 
hvor lærerprofessionen 
debatteres og udvikles. 

Derfor hører vi meget gerne fra 
dig, hvis du har en god historie, 
ris, ros eller noget helt fjerde, 
ligesom vi også håber, at du har 
lyst til at skabe og deltage i 
debatter på vores Facebook-side. 

 

Ny kommunikationspolitik vedtaget 

Med vores Facebook-side, 
Øhavets Lærerkreds, 

ønsker vi at gøre vejen til 
vores medlemmer 

kortere, give mulighed 
for at ytre synspunkter 
og holdninger samt dele 

erfaringer.  

Forhåndsaftalen på Ærø er ændret, således at 
professionstillægget på 12.400 kr. årligt i niveau 
31.03.200 for lærere og børnehaveklasseledere på ny 
løn og 5.700 kr. i niveau 31.03.200 til ansatte efter 
protokollat 2 udgår. 

I stedet udbetales det nye, centralt aftalte 
undervisertillæg på : 

- 13.000 kr. til lærere på ny løn 
- 5.500 kr. til lærere ansat efter protokollat 2 
- 15.400 kr. til børnehaveklasseledere på ny løn 
- 7.900 kr. til børnehaveklasseledere ansat efter 
protokollat 2 

Tillæg for delt tjeneste og ulempegodtgørelse for 
arbejde i tidsrummet 17-06 på hverdage og i 
weekender udbetales fremover sammen med 
udbetalt weekendgodtgørelse og tillæg for 
deltagelse i lejrskole efter afvikling ved 
førstkommende lønudbetaling efter registrering.  

Ny lønaftale på Ærø 

Forhåndsaftalen på Ærø er ændret. 
Forhandlingerne med Langeland og 
Svendborg kommuner er endnu ikke 

afsluttede. 
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Sygdom i forbindelse med ferie – hvad er mine rettigheder? 
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 for den del af ferien, hvor 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 denne dag, har du ikke pligt til at begynde 
ferien.  
Det er vigtigt, at sygemeldingen foreligger hos ansættelsesmyndigheden inden det tidspunkt, 
hvor arbejdstiden normalt ville begynde på den første feriedag. 

Ferie er i denne forbindelse ikke det samme som skolelukningsperioden, men kun de dage hvor 
lærernes og børnehaveklasseledernes ferie er placeret.  
Du er naturligvis forpligtet til at raskmelde dig på det tidspunkt, hvor 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: 

Opstår sygdommen efter ferien er begyndt, har du ret til at få ferien suspenderet. Du skal give din 
arbejdsgiver besked ved sygdommens begyndelse.  
Ved sygdom opstået i ferien, indtræder retten til erstatningsferie først efter femte sygedag. Du har 
altså ikke ret til 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 erstatningsferien for sygedage 
opstået i ferien først tælle efter ottende sygedag.  

Det er vigtigt, at du er oplyst om, hvordan og til hvem sygemeldingen skal meddeles.  

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.  

Arbejdstid og OK15 – tak for indsatsen 

I løbet af foråret inviterede vi Svendborg Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune til 
forhandling om bilag 1.1, som omhandler lærernes arbejdstid.  Desværre har ingen af de tre 
kommuner ønsket at udmønte bilag 1.1 i en lokalaftale. 

Derfor ligger der en meget stor opgave forude for tillidsrepræsentanterne på de enkelte skoler. Vi 
på Kredskontoret vil understøtte denne opgave gennem et tæt samarbejde med 
tillidsrepræsentanterne, bl.a. ved at afholde ”mini TR-møder” med 2-3 skoler ad gangen, samt give 
dem mulighed for daglig kontakt med os om de udfordringer, de står overfor i hverdagen.  

Afslutningsvis skal der lyde et meget stort tak til alle tillidsrepræsentanterne, som har ydet en 
kæmpe indsats for at sikre arbejdsvilkårene på den enkelte arbejdsplads.   
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Tak til alle de medlemmer, som tog sig tid til at 
deltage i vores medlemsundersøgelse omhandlende 
inklusion og folkeskolereformen. 
I alt har 340 af vores medlemmer fordelt på 16 
forskellige skoler besvaret vores spørgeskema, 
hvilket svarer til ca. halvdelen af vores aktive 
medlemmer. Vi sætter pris på hver enkelt 
besvarelse.  

Og så til resultaterne: For hvordan går det så med at 
få gennemført folkeskolereformen i Svendborg og 
på Langeland og Ærø?  

 
Generelt set er lærerne ikke negativt stemte over for 
reformen, når man ser bort fra manglende 
finansiering og påtvungne arbejdstidsregler. Faktisk 
opfatter 52 % af de adspurgte indholdsdelen af 
reformen, som fx lektiehjælp, faglig fordybelse og 
længere skoledage, positivt. 

Anderledes ser det ud, når man spørger ind til 
medlemmernes mulighed for at levere kvalitet i 
undervisningen efter reformen. Her svarer 86 %, at 
deres muligheder er blevet dårligere, samt at de 
ikke opfatter dette som et spørgsmål om tilvænning.  
Efter næsten et år med den nye reform svarer 78 %, 
at de ikke har forventninger om, at dette kan blive 
bedre.  

Medlemsundersøgelse - resultater 

2

På spørgsmålet om lærernes forberedelsestid svarer 
90 %, at de ikke har tilstrækkelig tid til at forberede 
og efterbehandle undervisningen. Ligeledes kniber 
det alvorligt med at kunne øge samarbejdet med 
kollegerne i forhold til sidste skoleår. Dette gør sig 
også gældende i forhold til samarbejdet med det 
omgivende samfund.  

Mht. til mulighederne for at kunne give støtte til 
elever med særlige behov (inklusion) vurderer 
forsvindende få, at mulighederne er blevet bedre.  
62 % mener derimod, at mulighederne er blevet 
dårligere og 29 %, at de er uændrede.  

At så mange mener, at det er blevet sværere at 
levere god undervisning under de nye vilkår, må 
nødvendigvis påvirke arbejdsmiljøet negativt. En 
meget stor del af lærerne mener, at sygefraværet er 
steget, og mange er begyndt at mærke symptomer 
på stress.  
Hertil kommer, at 81 % mener, at de i mindre grad 
eller slet ikke har fået præciseret af ledelsen, 
hvordan opgaverne skal vægtes i forhold til 
hinanden. En præcisering, som vi finder absolut 
nødvendig, når der er skåret ned på lærernes 
forberedelsestid samtidig med, at der er skruet op 
for både antallet af  undervisningstimer og kravene 
hertil.  
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En lærer på lejrskole skal arbejde i alle døgnets 24 timer, selvom han eller hun kun får løn for 14 
timer. Sådan er vilkårene for landets folkeskolelærere efter Folketingets lovindgreb i forbindelse 
med lockouten, slår ny afgørelse fast. 

Da der ikke kunne opnås enighed med KL om afregning for lejrskoler, blev sagen indbragt for en 
voldgiftsret. Denne voldgiftsret var sammensat af to medlemmer udpeget af LC (DLF), to medlemmer 
udpeget af KL og som opmand, højesteretsdommer Lars Hjortsnæs.  
Heller ikke i voldgiftsretten kunne der opnås enighed, og opmanden traf derfor afgørelsen.  

Opmanden har fastslået, at den lov som Folketinget vedtog for at afslutte arbejdsgivernes lockout mod 
lærerne betyder, at en lærer, der er på lejrskole i et døgn, skal være på arbejde i alle døgnets 24 timer, 
men får højst løn for 14 timer.  

Afgørelsen betyder, at Folketingets lovindgreb efter lockouten mod lærerne får den konsekvens, at 
lærerne skal arbejde gratis ti timer pr. døgn, når de er på lejrskole.  

I forbindelse med lovindgrebet fremhævede regeringen ellers, at de såkaldte værnsregler ville beskytte 
lærerne i folkeskolen mod det grænseløse arbejde. Men afgørelsen betyder altså, at en lærer, der er på 
lejrskole i fire døgn, er på arbejde i 96 timer, men kun får løn for højst 56. Lærernes arbejder altså 40 
timer – mere end en hel arbejdsuge – gratis. 

Man kan spørge sig selv om lærerne nu bliver tvunget til at gå foran med løndumping? Det er jo helt 
ude i skoven, at en leder kan råde over en lærers arbejdskraft i 24 timer, men at læreren derimod kun får 
løn for 14 timer.     

Folkeskolelærere tvinges til at arbejde gratis på 
lejrskole 

Hvad er en opmand? I en voldgiftssag er det en 
såkaldt opmand, som har den afgørende 
stemme, hvis der er uenighed blandt 
”dommerpanelet”. En opmand vil typisk være 
en advokat med speciale inden for det felt, som 
sagen omhandler.  

Hvad er en voldgiftssag? Voldgift er et billigere 
alternativ til en retssag. Dette kræver dog, at 
begge parter er enige om at give afkald på at 
indbringe sagen for domstolene.  

Hvad er en værnsregel? Udtrykket dækker over 
en udvidelse af anvendelsesområdet for en 
anden regel. 
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Øhavets lærerkreds 
Færgevej 32 

 5700 Svendborg 
Tlf.: 6221 0162 

E-mail: 086@dlf.org 

Torsdag d. 27/8 2015: Infomøde 
Nye pensionister inviteres til et 
infomøde på Kredskontoret, hvor 
aktivitetsgruppen vil orientere om 
pensionistarbejdet samt 
medlemsarrangementer. 

Lørdag d. 31/10 2015: Havørnetur 
Kan en havørn løfte en 12-årig 
pige? Tager havørnene mange lam, 
og hvor mange par findes der i 
Danmark og på Fyn? 
Få svar på spørgsmålene når 
naturvejleder Erik Ehmsen 
inviterer på en gåtur i det 
sydfynske til en snak om havørne 
og naturen.  

Aktiviteter for pensionister 

Se den fulde 
aktivitetskalender på 

vores hjemmeside: 
www.kredskontoret.dk 

Sommerferielukning: 

6/7 – 4/8 2015  

Ved akut brug for hjælp, kan 
kredsformand Lone Clemmensen træffes 

på tlf.: 2594 8482 

På styrelsesmødet d. 23/2 2015 vedtog vi en ny arbejdsmiljøpolitik. Formålet med denne nye politik 
er, at vi på Kredskontoret vil arbejde for at fastholde og udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
på arbejdspladserne. 

Med den nye politik ønsker vi at fremme de ansattes trivsel og arbejdsglæde, samt modvirke 
arbejdsbetinget sygefravær og nedslidning.  

Vi mener, at arbejdsmiljøet skal prioriteres og integreres i hverdagen på arbejdspladserne. Derfor vil 
vi understøtte, at man arbejder systematisk og kontinuerligt med arbejdsmiljø, så man derigennem 
kan finde brugbare og konstruktive løsninger, som resulterer i holdbare resultater.  

Vi anser det for værdifuldt, at den enkelte lærer/ansatte føler sig værdsat, betydningsfuld og 
anerkendt for sin indsats på arbejdspladsen, samt at arbejdspladsen udgør et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø.  
Vil du vide mere? Find hele arbejdsmiljøpolitikken på vores hjemmeside: 
www.kredskontoret.dk/media/6357821/arbejdsmiljoepolitik.pdf   

Ny arbejdsmiljøpolitik 

Tirsdag d. 12/1 2016: 
Nytårsbrunch 
Vi inviterer på nytårs-
brunch i Pejsestuen på 
Hotel Christiansminde 
akkompagneret af Inge 
Boesgaard på flygel. 

Alle aktiviteter, 
tilmeldingsfrister og 
priser finder du på vores 
hjemmeside: 
www.kredskontoret.dk 


