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Kære medlemmer 
 
Så går 2018 på hæld, og der er kun få dage til at juleferien begynder. 

 

Det har været et hæsblæsende år på kredskontoret. Vi har haft et meget højt aktivitetsni-

veau både politisk og på sagsbehandlingsområdet. Desuden har vi haft travlt med at tilpasse 

kontorets drift til blandt andet persondataforordningen som trådte i kraft i foråret. 

 

Overenskomstforhandlingerne har fyldt meget hos de fleste af landets lærere i år. Vi stod 

på randen af en konflikt, da der alligevel blev indgået forlig. I forhold til arbejdstid var det 

nok ikke det resultat vi havde håbet på, men vi arbejder videre med de muligheder der trods 

alt blev åbnet med OK-forliget. Jeg har for nyligt haft mulighed for at høre formanden for 

arbejdstidskommissionen Per B. Christensen holde oplæg og give status over kommissio-

nens arbejde indtil nu. Jeg har den klare opfattelse at der bliver gået grundigt til værks, og 

at lærernes perspektiver bliver taget meget alvorligt. Kommissionen har været på besøg 

rundt i landet og har talt med Lærerkredse og kommuner og har i den forbindelse været på 

besøg på mange skoler. Vi har endnu ikke haft besøg hos os, men det kan være vi er heldi-

ge til foråret hvor der tages fat på en ny besøgsrunde. Jeg ved fra mine kolleger andre ste-

der i landet at de har haft positive oplevelser med at få besøg. Kommissionen skal aflægge 

rapport inden udgangen af 2019, hvorefter forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale går i 

gang. 

 

Lærerkredsen er i dialog med vore tre kommuner om hvordan vi kan forbedre vilkårene for 

vore medlemmer allerede nu.  

 

I Kerteminde kommune påbegynder vi forhandlinger om en arbejdstidsaftale i det tidlige 

forår. I Nyborg kommune er forhandlingerne om en arbejdstidsaftale i gang, vi håber at 

kunne afslutte handlingerne først i det nye år. I Faaborg-Midtfyn kommune har vi stadig 

vores arbejdstidsaftale. 

 

De kommunale budgetter for 2019 ser desværre ikke godt ud. Næsten overalt i landet skal 

der spares og skæres ned. I vore kommuner er der også vedtaget besparelser. Disse bespa-

relser koster lærerstillinger. Nogle steder kan det klares ved at man ikke genbesætter stil-

lingen når en lærer er fratrådt, andre steder er man i gang med at lave afskedigelsesrunder. 

Der er således 8 af vore kolleger i Faaborg-Midtfyn kommune, som i disse dage har fået 

besked om at de påtænkes at blive afskediget. Det vil altid være en hård besked at få, men 

at kommunen så ufølsomt vælger at sende folk på juleferie med en sindetskrivelse i hånden, 

er uforståeligt for mig. Man kunne uden yderligere omkostninger have ventet til starten af  
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januar, og derved undgået at ødelægge juleferien for folk. Jeg håber for de berørte med-

lemmer, at de hurtigt vil finde job et andet sted. Både Lærerkredsen og Lærernes A-kasse 

står til rådighed med råd og vejledning. 

 

En af de positive ting der er sket i 2018 er at rådgivningsgruppen for fælles mål er kommet 

med deres anbefalinger. Disse anbefalinger kommer forhåbentlig til at gøre op med målsty-

ret undervisning. Vi har i den anledning inviteret byrådspolitikere og skolechefer i vore 

kommuner til et foredrag med Keld Skovmand fra UCL, som har siddet med i rådgivnings-

gruppen. Vi ønsker at sætte fokus på, om kommunerne skulle ændre på deres opfattelse af 

læringsmålstyring, og om man skulle genoverveje det fornuftige i tvungen brug af lærings-

platforme. 

 

I det nye år holder vi medlemskonference på Gl. Avernæs. Det kommer til at foregå          

d. 26.-27. April. Programmet kommer ud et par måneder i forvejen, men sæt allerede nu et 

kryds i kalenderen. 

 

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 ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber I får 

slappet godt af sammen med jeres familier. 

 

Hvis I skulle få brug for hjælp i juleferien kan I sende en mail med navn og telefonnummer 

til 080@dlf.org, så ringer jeg jer op. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Lund Andersen 

Kredsformand 
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