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Kære medlemmer
Vi nærmer os afslutningen på et hæsblæsende skoleår, hvor meget her på kredskontoret har
været præget af overenskomstforhandlingerne. Vi har dog også haft travlt med sagsbehandling og det løbende samarbejde med vore tre kommuner. Pensionisterne har været på udflugt til det Syd og Sønderjyske og den ny kredsstyrelse er begyndt at sætte retning for de
kommende års arbejde.
OK18
Overenskomstforhandlingerne har fyldt meget hos de fleste af landets lærere og det langstrakte forhandlingsforløb gjorde nerverne tyndslidte hos mange af os. Uvisheden om
hvorvidt vi ville opnå en aftale om vores arbejdstid, eller om vi var på vej ud i en ny konflikt har slidt på os, både som individer og som organisation.
På Store Bededag kom så endelig resultatet af forhandlingerne. Det var nok ikke det resultat vi havde håbet på, men vurderingen fra foreningens forhandlere var, at det trods alt var
bedre end en udsigtsløs konflikt og et nyt lovindgreb. Ved urafstemningen stemte 75% af
medlemmerne for resultatet, som dermed er vores overenskomst tre år frem.
Som bekendt blev det aftalt at nedsætte en kommission, som skal komme med anbefalinger
til indholdet af en arbejdstidsaftale gældende fra 2021. Medlemmerne af kommissionen er
netop udpeget, og går straks i gang med arbejdet. Ud over kommissionen blev der også aftalt et samarbejde med kommunerne om en ny start for samarbejdet om folkeskolen. Vi vil
fra kredsstyrelsens side gøre hvad vi kan for, at det samarbejde kommer til at bære frugt for
vore medlemmer. Desværre er der besparelser i vente for flere af vore kommuner
Målstyring
D. 20. juni kom en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet med deres anbefalinger i forhold til brug af læringsmålstyring i folkeskolen. Konklusionerne er ret klare: lærernes didaktiske frihed skal erstatte tvungen læringsmålstyring. Dette er en meget vigtig sejr
for Danmarks Lærerforening. Vi har med bekymring fulgt læringsplatformenes indtog i
folkeskolen. Nu tyder alt på at læringsplatformene kommer til at ændre fokus og funktion.
Vi følger udviklingen i vore kommuner, og vil gøre vores til at læringsplatformene bliver
så frivillige som muligt.

Generalforsamling
Årets generalforsamling blev afholdt i Ryslinge d. 1. marts. Der blev blandt andet afholdt
valg til kredsstyrelsen, hvilket medførte at Jeppe Dørup fra Nyborg Heldagsskole og Linda
Egeberg fra Carl Nielsen skolen blev nyvalgt til kredsstyrelsen.
Marlene Løvbo og Lisbeth Blichfeldt valgte ikke at genopstille.
Nyborg
I Nyborg kommune er vi gået i gang med en proces, som gerne skulle munde ud i en lokal
arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2019/2020. Vi har netop afsluttet en spørgeskemaundersøgelse, som blandt andet skulle afdække hvilke elementer der skal indgå i en kommende aftale.
I september måned kommer repræsentanter fra Lærerkredsen og Kommunen på rundtur til
skolerne for at deltage i lytte-møder. Disse møder skal bruges til at skabe et fælles forhandlingsudgangspunkt. Forhandlingerne kommer til at foregå i efteråret og vinteren, således at
aftalen efter planen ligger klar inden skolerne begynder at planlægge skoleåret.
Kerteminde
De senere år har desværre budt på massive besparelser i Kerteminde kommune og nu er
den desværre gal igen. For nyligt blev kommunalbestyrelsen præsenteret for en konsulentrapport, med besparelsesforslag for over 70 mio. kr. Et af de mest vidtgående forslag var at
lukke Nymarksskolen, og fordele eleverne på kommunens andre skoler.
Derudover blev det foreslået at hæve lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal, ændre
på skoledistrikterne og flere andre spareøvelser. Heldigvis valgte man fra politisk side at
Nymarksskolen skal bestå, men vi kommer næppe til at undgå besparelser på skoleområdet
i næste års budget.
Faaborg-Midtfyn
Også i Faaborg-Midtfyn kommune er der udsigt til massive besparelser. Der blev ikke landet en aftale om ny model for økonomisk udligning mellem kommunerne, hvilket desværre
rammer Faaborg-Midtfyn kommune hårdt. Først i midten af august løftes sløret for hvor
der skal spares, men vi er nødt til at forberede os på at folkeskolerne også vil blive ramt.
Vi følger budgetfasen tæt i alle tre kommuner, og forsøger at synliggøre konsekvenserne af
besparelserne i håb om at politikerne overvejer tingene en ekstra gang.

Årsopgørelse
Her ved skoleårets afslutning vil jeg gøre opmærksom på retten til at modtage en årsopgørelse af arbejdstiden. Vi erfarer at der er stor forskel på praksis på de enkelte skoler, men vi
anser årsopgørelsen som et vigtigt værn mod det grænseløse arbejde. Så hvis man ikke har
modtaget en årsopgørelse, kan man med rimelighed bede sin skoleleder om at udlevere den.
Hvis det mod forventning skulle give anledning til problemer, hører vi gerne fra jer.
Jeg vil benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på kredsens Facebookside:
Danmarks Lærerforening kreds 80. Vi vil opfordre til at I ”synes godt om” siden, hvor vi
løbende slår relevant stof op.
Jeg vil afslutningsvis ønske jer alle en god og velfortjent sommerferie.
Skulle I få brug for os i ferien, bedes I sende en mail til 080@dlf.org, så vil I blive ringet
op af enten Næstformand Vivian Edelborg eller undertegnede.
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