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Den første sne er faldet, og hyggen breder sig indendørs. 
Lyset svinder, men allerede d. 21. december går det den 
anden vej igen.  
Julens fridage bydes velkomne af mange. En uge med 
mulighed for at sætte familie, venner og bekendte i centrum 
eller bare nyde sit eget selskab og gøre lige det, man har lyst 
til.  

Det er der behov for; vores lærerliv har ændret sig radikalt. 
Fra at være et arbejde med ansvar og tillid oplever mange, 
at vores arbejde nu er et topstyret projekt, som politikere og 
forskere styrer helt ind i klasseværelset.  

Vi synes, at vi har bevæget os fra at have ansvar til at være 
ansvarliggjorte. Det er så afgjort en stor ændring af 
arbejdsforholdene. Vi skal levere data, så politikerne kan 
følge med i, om de får det, de har bestemt. Det ansvar for 
undervisningen, som gennem årtier har drevet den enkelte 
lærer og har været med til at udvikle den danske folkeskole, 
er man nu ved at smide væk.  

Men de trængsler I oplever på jeres arbejde er heldigvis ofte 
krydret med oplevelsesrig undervisning og lærelystne 
elever. Fryd jer over de daglige glæder ved elevernes læring 
og nyd nu de lange vinterdage og julehyggen i de 
forestående fridage.  

Vi på kredskontoret ønsker jer en rigtig glædelig jul og et 
godt nytår.    

OBS 

Marts 2016: 
Generalforsamling i Øhavets 
Lærerkreds. Valg af 
kredsstyrelse. 

Lærerkalender 2016/17: Vi 
har i kredsstyrelsen besluttet 
at indkøbe næste års 
skolekalender til vores 
medlemmer. Kalenderen 
forventes at være klar  i 
slutningen af april 2016. 

  

G L Æ D E L I G  J U L  &  G O D T  N Y T Å R 

Juleferielukning: Vi holder 
julelukket i perioden 21/12 
2015 – 3/1 2016. Ved akut 
brug for hjælp kan 
kredsformand Lone 
Clemmensen træffes på 
 tlf.: 4089 8607 
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I Svendborg beholder vi 
Svendborgtillægget på samme 
niveau som før. Dog hæves det 
med 2.400 kr. årligt for de 
overenskomstansatte 
børnehaveklasseledere og med 
600 kr. årligt (2000 niveau) for 
børnehaveklasseledere på 
personlig ordning. 
Årsagen til stigningen for 
børnehaveklasseledernes 
vedkommende er, at tillægget nu 
gælder for timer op til 835 timer 
mod før 750 timer. Samtidig er 
der enighed om, at antallet af 
arbejdstimer efter kl. 17 
reduceres yderligere.  

På Langeland og Ærø bortfalder 
aftalen om undervisertillægget 
(på Ærø kaldet 
professionstillægget). Det 
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erstattes af det centralt aftalte 
tillæg for undervisningstimer op 
til (og med) 750 timer – 835 for 
børnehaveklasseledere.  
Bortfaldet betyder samtidig, at 
ulempegodtgørelse, tillæg for 
delt tjeneste og tillæg for 
deltagelse i lejrskoler opgøres 
konkret for den enkelte. På Ærø 
er tillægget for deltagelse i 
lejrskoler også tidligere blevet 
opgjort konkret. 

På vores hjemmeside har vi 
hidtil haft de forskellige tillæg 
indregnet i lønopgørelserne. Vær 
opmærksom på, at disse 
lønopgørelser ikke vil blive 
ajourført før lønnen bliver 
reguleret i januar 2016.  

 

Justerede lønaftaler i kommunerne efter OK15 

Vær opmærksom på, at 
lønopgørelserne på vores 
hjemmeside endnu ikke 
er ajourført med de nye 

lønaftaler.  
Vi opdaterer, når lønnen 
bliver reguleret i januar 

2016.  

Hvem skal repræsentere dine interesser og 
holdninger?  

Fra d. 19/11 – 1/12 2015 er der Hovedstyrelsesvalg i 
Danmarks Lærerforening. Du er stemmeberettiget, 
hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening og 
er lærer, børnehaveklasseleder, konsulent uden 
ledelsesfunktioner mm.  

Der er 23 kandidater, man kan stemme på, hvis man 
tilhører fraktion 1, 2 eller 3. Derudover er der kun 
én kandidat, der stiller op for pensionister og 
efterlønsmodtagere (fraktion 4). 

Husk at stemme, så du kan få indflydelse på 
foreningens politik og daglige ledelse. Du afgiver 
din stemme på www.dlf.org ved brug af NemID.  

Vi håber, at vi sammen kan nå en høj 
stemmeprocent på Fyn og Øerne i år.    

Har du stemt til Hovedstyrelsesvalget? 

Vil du have indflydelse på Danmarks 
Lærerforenings politik og daglige 

ledelse? Husk at stemme til 
Hovedstyrelsesvalget på www.dlf.org  
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Anbefalinger fra Brian Degn Mårtensson 
Øhavets Lærerkreds har to gange inden for den sidste måned benyttet sig af Brian Degn 
Mårtensson som foredragsholder. Første gang var på det åbne medlemskursus sidst i oktober, og 
anden gang var på vores kursus for TR, TR-suppleanter og AMR midt i november. 

Mårtensson, der oprindeligt er uddannet lærer, er lektor ved University College Sjælland, og han er 
stærkt kritisk over for det, der sker med folkeskolen i disse år.  

På sin blog på Folkeskolens hjemmeside har han skrevet tre indlæg om, hvad man bør gøre for at 
rette op på tingenes tilstand. I det første indlæg anbefaler han, at man midlertidigt skruer tiden 
tilbage til før reformen og nedsætter en kommission, der ikke kun består af en snæver kreds af ja-
sigere, teknokrater og økonomer. Kommissionen skal derimod repræsentere så mange synspunkter, 
at den kan blive kvalificeret uenig med sig selv, og den skal i fem år arbejde med spørgsmålet om 
hvilken skole, vi ønsker os.  
Arbejdet skal munde ud i en slags hvidbog, som han anbefaler, at man bruger yderligere fem år til 
at debattere offentligt. Først derefter kan det komme på tale at lave en ny skolelovgivning. 
Passende langsommelighed og eftertænksomhed må være på sin plads, når man vil ændre på 
samfundets vigtigste institution.  

Brian Degn Mårtensson har netop udgivet bogen ”Konkurrencestatens pædagogik – en kritik og et 
alternativ”. Vi har hos Øhavets Lærerkreds købt bogen, og den vil inden længe blive omtalt 
nærmere på vores hjemmeside.   

Tak for indsparket, Morten 

D. 22. september offentliggjorde vi et indlæg på vores Facebook-side (Øhavets Lærerkreds DLF) 
under titlen ”En stemme fra Svendborg”. 
Forfatteren bag er Morten Valbjørn Knudsen, lærer på Byhaveskolen. I indlægget sætter Morten ord 
på de tanker, han sad tilbage med efter første seminar for teamkoordinatorer med titlen ”Program 
for læringsledelse”.  

Morten skriver indledningsvis: 

”(…) Jeg sidder og tænker, at hele det målstyringsprojekt er grundlæggende forkert og vil føre 
skolen i en forkert retning. Ikke føre til noget godt, hviler på falske forudsætninger, hastværk, 
ideologi og politisk panik. Jeg frygter, at denne læringsmålsstyrings-idé og dens ophøjelse til værdi 
og trosartikel vil ødelægge skolen, som vi gerne vil have den, og som vi ved virker – om end ikke 
perfekt selvfølgelig. Lærere, som i forvejen kæmper op ad bakke for at få skolereformens kaotiske 
hverdag til at hænge sammen, vil segne i hobetal under denne nye, absurde byrde. Jeg tænker, at de 
velvilligt donerede penge på forhånd er spildt, idet de er givet til Lars Qvortrup (pædagogikkens 
svar på Bjørn Lomborg) og hans ucharmerende, knastørre og livsfjerne projekt! (…)” 

Herefter opstiller Morten 22 punkter, som han har skrevet ud fra de notater han tog under 
seminariet.  
D. 4. oktober offentliggjorde vi et opfølgende indlæg fra Morten. Begge indlæg er bestemt værd at 
læse, hvis du endnu ikke har gjort det. På nuværende tidspunkt er det set af 8405 personer.  

Der skal lyde en stor tak til Morten for at dele sine tanker. Vi håber, at det kan inspirere andre til at 
gøre det samme.   
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Styrelsesvalg og MED-
aftale på Langeland 

2

 D. 1. januar 2016 er der aftalt en generel lønstigning 
på 0,50 %. 
D. 1. april 2016 træder de aftalte omklassificeringer i 
kraft: 
Lærere og børnehaveklasseledere stiger ét løntrin 
pr. 1. april 2016 . Løntrinnet ydes til både 
overenskomstansatte og tjenestemænd, og er 
pensionsgivende for begge grupper. Hvis læreren, 
på grund af lokalløn er på løntrin 45 eller højere, 
ydes lønstigningen dog som et tillæg på 9.241 kr. 
årligt i stedet for et løntrin.  
Alle lokale løndele bevares. Samtidig bortfalder 
kompensationstillægget for aldersreduktionen. 
Til børnehaveklasseledere på anciennitetsløn ydes 
der desuden et tillæg på 6.073 kr. årligt. Dermed er 
den tidligere skævhed i forhold til 
børnehaveklasseledere på grundløn rettet op.  

UU-vejledere får også et løntrin eller et tillæg på 
9.241 kl. årligt, hvis man er aflønnet på løntrin 45 
eller højere. 

Skolepsykologer og (skole)konsulenter på løntrin 
43/44 omklassificeres et løntrin. De centrale og 
lokale kronetillæg bevares. Hvis skolepsykologen 
eller (skole)konsulenten, på grund af lokalløn er på 
løntrin 45 eller højere, ydes lønstigningen dog som 
et tillæg på 7.261 kr. årligt i stedet for et løntrin. 
Forskellen på tillægsstørrelsen i forhold til lærerne 
skyldes, at lærerne skulle have opvejet det 
bortfaldne kompensationstillæg for aldersreduktion.   

I september afholdt vi valg på Langeland, da der 
skulle vælges en ny kommunerepræsentant 
(styrelsesmedlem). Lone Petersen udtrådte af 
kredsstyrelsen i sommers, og Thomas Lejre fra 
Nymarkskolen indtrådte i den forbindelse som 
suppleant.  
Der blev ikke valgt en ny repræsentant på dagen, 
og da Thomas er ansat i Svendborg Kommune, 
mangler vi stadig et styrelsesmedlem fra 
Langeland.  

Gennem det sidste år er der kommet nye MED-
aftaler i vores kommuner. På Langeland er aftalen 
lavet, og er i skrivende stund ved at blive 
færdiggjort. I forbindelse med disse nye aftaler 
skal fagforeningerne/fagforbundene udpege 
medlemmer til de MED-udvalg, der er på 
forvaltningsniveau. Det vil ske i løbet af de 
kommende måneder.  

Da vi ikke har nogen FTR på Langeland, har 
kredsstyrelsen udpeget en suppleant til HMU og 
Fælles MED efter aftale med FTF. Vi har udpeget 
Hanne Nielsen, som er TR på Nordskolen. Hanne 
vil fungere som suppleant, indtil der sker en ny 
udpegning til HMU og Fælles MED. 
Vi håber, at vi på dette tidspunkt også har et 
styrelsesmedlem på Langeland, som vi kan 
udpege til FTR.  

Lønstigninger i det 
nye år 
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Linjefagsuddannelser 
Vi har i det første halve skoleår oplevet, at rigtig mange lærere har haft store problemer med de 
vilkår, som vores kommuner stiller til rådighed i forbindelse med linjefagsuddannelser.  
De fleste lærere, der deltager på linjefagsuddannelserne, er ved en afklaringssamtale blevet vurderet 
til at have viden og kompetencer svarende til ca. halvdelen af fagets pensum. Ganske interessant, at 
alle vurderes til at besidde samme mængde viden.  
Problemet er, at man efterfølgende kun modtager undervisning i halvdelen af pensum, men 
afslutningsvis skal til eksamen i hele pensum.  

Den tid, man får til linjefagsuddannelserne, er under al kritik. Ligeledes varierer det også fra 
kommune til kommune, hvor meget tid, der er afsat til de enkelte linjefag.  
Vi har i mange år efterspurgt efteruddannelse, fordi der er et åbenlyst behov for det i folkeskolen. 
Efter vores mening stikker man blår i øjnene på folk, når man siger, at man efteruddanner lærerne. 
Mange har ikke reelle muligheder for at få et ordentligt udbytte af undervisningen, da kommunerne 
tilbyder discountvilkår.  

Lærere, der har en læreruddannelse fra før 1995 har, som en del af denne, en grunduddannelse i 
dansk, matematik samt flere praktisk-kreative fag og dermed undervisningskompetence i disse fag 
på grundtrinnene. Disse læreres grunduddannelsesfag har man nu vurderet til ikke at kunne 
betragtes som linjefag.  
Flere af vores kommuner indstiller lærere med en læreruddannelse fra før 1995 til at tage en 
linjefagseksamen i fag, som de har undervist i i årtier. Det betyder, at man dybest set skal tage en 
eksamen i fag, som man allerede har afsluttet under sin læreruddannelse.  

Danmarks Lærerforening har aftalt med skolelederforeningen, KL og Børne- og 
Kulturchefforeningen, at den vurdering, som skolelederen har givet den pågældende lærer 
vedrørende vedkommendes linjefagskompetence, også vil være gældende på andre skoler.  
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Øhavets lærerkreds 
Færgevej 32 

 5700 Svendborg 
Tlf.: 6221 0162 

E-mail: 086@dlf.org 

1

Tirsdag d. 12. januar 2016: 
Nytårskur 
Vi inviterer på brunch i 
Pejsestuen akkompagneret af 
Inge Boesgaard på flygel.  
Tilmelding: Til kredskontoret 
senest d. 6/1 2016 
Pris: 225 kr. for medlemmer og 
275 kr. for ikke-medlemmer. 

Torsdag d. 11. februar 2016: 
Foredrag med Karen Elberg 
Hør Karen Elberg fortælle om 
virksomheden ”Meet the 
Locals”, som hun er leder af. 
Karen vil også fortælle om 
unikke oplevelser i det  
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sydfynske. 
Tilmelding: Til kredskontoret 
senest d. 10/2 2016 
Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage 

17.-19. maj 2016: Forårstur til 
Skarrildhus 
Vi tager med bus til det skønne 
Skarrildhus ved Herning og 
besøger forskellige 
seværdigheder. 

5.-7. september 2016: 
Minikrydstogt Stockholm-
Helsinki 
Oplev de smukke skærgårde i 
Sverige og besøg hovedstæderne 
Stockholm og Helsinki.  

Aktiviteter for pensionister 

Kom til foredrag med 
Karen Elberg fra ”Meet 

the Locals” i februar.  

Hvordan går det med forbedring af tiden til forberedelse, en retfærdig og gennemskuelig 
opgavefordeling og de andre tiltag, som fulgte med OK15? Det har du og dine kolleger svaret på, og 
DLF er i fuld gang med at samle resultaterne. 

Hvilke forbedringer af arbejdsvilkårene er vigtige på jeres arbejdspladser? Dette spørgsmål 
samarbejder kredsstyrelsen, TR og AMR i fællesskab om. Mange af jer har deltaget i møder på 
arbejdspladsen, hvor I har været med til at besvare et spørgeskema om 15 arbejdstidspunkter fra 
overenskomst 15.  
På et nyligt afholdt kursus for TR og AMR i Øhavets Lærerkreds blev svarene fra de foreløbige møder 
drøftet. Det er forskelligt fra skole til skole, hvilke problemer man står over for. Fælles for alle skoler 
er dog fortsat et helt grundlæggende problem med alt for lidt tid til forberedelse. På en del skoler har 
man stadig også til gode at få en overskuelig opgaveoversigt, hvor der er tid på alle opgaver, eller 
hvor det i hvert fald er drøftet. De øvrige indsatsområder, som fx fastlagt, sammenhængende tid til 
forberedelse, flekstid og en løbende opgørelse af arbejdstiden fordeler sig forskelligt mellem skolerne.  
Foreningen foretager en systematisk opsamling på møderne og i slutningen af december forventes en 
tilbagemelding fra foreningen centralt samt fra kredsen. Tendenserne fra opsamlingen vil indgå i 
foreningens videre arbejde med at realisere initiativerne fra OK15.  

OK15 – en opsamling 


