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Kære medlemmer 
 
Så er året ved at gå på hæld. I den forbindelse vil jeg gøre status over Lærerkredsens aktivi-

teter og udfordringer i tiden der er gået siden sommerferien. 

 

August måned 2016 vil for altid stå som et sort kapitel i kredsens historie. Tabet af Jens 

Voetmann og Ole Mølgaard, trækker fortsat lange skygger henover vores hverdag. Vi sav-

ner at have dem iblandt os, og sådan vil det nok være en tid endnu. 

 

Når to så store kapaciteter falder bort, efterlader det naturligvis også et stort tomrum i form 

af tabt viden. Vi har derfor brugt mange kræfter på at komme tilbage på benene i kredsens 

daglige drift. Det er mit indtryk, at vi er lykkedes godt med det. I den forbindelse skal der 

lyde en stor tak til tillidsrepræsentanterne, kredsstyrelsen og kredsens personale, for den 

ekstraordinært store indsats de har ydet. Jeg vil i denne forbindelse rette en særlig tak til 

forhenværende Kredsformand Irma Trebien, som har været en stor hjælp og støtte i den 

svære tid. 

 

D.1/10 kunne vi byde velkommen til Birgit Sørensen som konsulent i Lærerkredsen. Birgit 

har mange års erfaring med fagligt arbejde. Hun har blandt andet været ansat i Danmarks 

Lærerforening centralt. Birgit er kommet rigtig godt i gang med sit nye job, og er glad for 

den positive modtagelse hun har fået fra medlemmerne. 

 

I alle tre kommuner er de femten punkter om arbejdstid (bilag 4) blevet evalueret. Som et 

led i den samlede evaluering af overenskomst 2015 har skolelederne, tillidsrepræsentanter-

ne, kredsene og kommunerne været inviteret til dialogmøde i Odense Congres Center. Re-

feratet af dialogmødet indgår som en del af forberedelserne af overenskomstforhandlinger-

ne i 2018. 

 

I Faaborg-Midtfyn kommune har vi afholdt møder på samtlige skoler vedr. forberedelse 

af en forhåbentlig kommende arbejdstidsaftale. Kredsen har deltaget i møderne sammen 

med cheferne fra Opvækst og Læring. Møderne gav et rigtig godt indblik i medlemmernes 

arbejdsvilkår, hvilket giver et godt fælles afsæt for de kommende forhandlinger. Vi håber at 

have en aftale klar i det tidlige forår. Desuden har vi taget hul på lønforhandlingerne for 

vore medlemmer på Center for opvækst og læring. 
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I Nyborg Kommune har byrådet drøftet muligheden for at indgå en arbejdstidsaftale med 

Lærerkredsen. Desværre blevet forslaget stemt ned af et snævert flertal. Dermed synes mu-

lighederne for at få en kommunal aftale om arbejdstid, at være udtømt i denne omgang. Ef-

ter kommunalvalget næste efterår kommer der muligvis en ny chance, alt afhængig af byrå-

dets sammensætning.  

Lærerkredsen har i dette efterår forhandlet løn for vore medlemmer i PPR og i Børne og 

kultur afdelingen. Desuden pågår der stadig drøftelser vedr. den kommende organisering af 

voksenspecialundervisningen, STU og EGU. Indtil videre er lærerne på disse områder om-

fattet af vores overenskomst. Vi bestræber os på, at det kan fortsætte sådan. 

 

I Kerteminde Kommune har den dårlige økonomi ført til store besparelser på skoleområ-

det. Det medfører at 17 lærerstillinger nedlægges fra sommerferien. Lærerkredsen har sam-

arbejdet med Kerteminde kommune om at gøre processen omkring afskedigelserne så 

skånsom som muligt for vore medlemmer. Der er orienteret særskilt herom. Som følge af 

naturlig afgang, er antallet af afskedigelser i skrivende stund reduceret til 4 lærere. Lærer-

kredsen står naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning for de berørte. 

 

Jeg vil benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på Lærerkredsens Facebookside: 

Danmarks Lærerforening kreds 80. Vi vil opfordre til at I ”synes godt om” siden, hvor vi 

løbende slår relevant stof op.  

 

Skulle I få brug for os i juleferien, bedes I sende en mail til 080@dlf.org, så vil I blive rin-

get op af enten konsulent Birgit Sørensen eller undertegnede i løbet af dagen. 

 

Jeg vil ønske jer alle en glædelig Jul og et godt nytår. 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Lund Andersen 

Kredsformand 

 
 

 


