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Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 

 

 

 

 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget 

af dirigent. Lærerkredsens kontorassistent  

 optager beslutningsreferat. Beslutningsreferat 

udsendes til tillidsrepræsentanterne snarest 

efter generalforsamlingen. 

 

2. Dirigenten udpeger 3 stemmetællere. 

 

3. Generalforsamlingen afvikles efter den ud-

sendte dagsorden. Generalforsamlingen kan 

standse eller udsætte og senere genoptage de 

på dagsordenen opførte punkter. Dersom 

formandens beretning indeholder punkter, 

hvis indhold er sat på dagsordenen til senere 

afgørelse, er disse punkter undtaget fra af-

stemning om beretningen. 

 

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne frem-

mes, og at god parlamentarisk orden opret-

holdes. 

 

5. Talerne får ordet i den rækkefølge, de ind-

tegner sig hos dirigenten. Dog kan formanden 

og forslagsstilleren når som helst efter et ind-

læg begære ordet, ligesom dirigenten kan. 

tillade en kort svarreplik 

 

 

 

6. Dirigenten kan bestemme, at taletiden be-

grænses. Formanden og forslagsstilleren vil 

dog altid være undtaget fra denne bestem-

melse. 

 

7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres 

skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer 

i hvilken rækkefølge forslag og ændringsfor-

slag sættes til afstemning. 

 

8. Alle afgørelser træffes i overensstemmelse 

med kredsens vedtægter. Stemmeberettigede 

og valgbare er alle, der er opført i Danmarks 

Lærerforenings sidst udkomne medlemsliste 

som valgkredsens almindelige medlemmer, 

uanset hvilken fraktion de tilhører, samt al-

mindelige medlemmer, hvis optagelse hoved-

styrelsen skriftligt har bekræftet over for 

kredskassereren. 

  

Afstemning foregår ved håndsoprækning. 

Dog kan dirigenten, formanden eller mindst 

10 af generalforsamlingens stemmeberettige-

de medlemmer forlange skriftlig afstemning. 

 

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse pr. 1. januar 2015 

Ansatte i kommuner er omfattet af aftalen om befordringsgodtgørelse mv. Det fremgår af den forlængede over-
enskomsts paragraf om Øvrige ansættelsesvilkår. 
 
Satser for biler og motorcykler 
Almindelig godkendt kørsel   2,05 kr. pr. km. 
Kørsel i henhold til bemyndigelse: 
Indtil 20.000 km.   3,70 kr. pr. km. 
Udover 20.000 km.   2,05 kr. pr. km. 
 
For andet år i træk nedsættes satserne, som fastsættes af Skatterådet. I Skatterådets beregningsgrundlag indgår en 
lang række parametre – f.eks. brændstofpriser, dæk, vedligeholdelse, forsikring, værditab m.m.  
 
Satser for cykler og knallerter 
Godtgørelse for kørsel på egen knallert, 45-knallert eller cykel stiger i 2015 med 1 øre til 0,52 kr. pr. km. Der er 
ikke noget maksimum pr. år for cykelgodtgørelse. 

 

http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/735972/9_e_1_1.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=165503
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Indledning  

Herved fremlægges kredsstyrelsens skriftlige 

beretning for de ting, der er foregået i 2014. 

Faglige forhold 

Skolen efter Lov 409 
Den nye folkeskolereform og Lov 409 gør, at 

dagligdagen på skolerne efter sommerferien ser 

meget forskellig ud. Nogle har prioriteret tid til 

samarbejde og forberedelse. Andre har priorite-

ret elevernes skema. Nogle steder findes der 

fleksible mødetider og mindre tilstedeværelse og 

andre steder fuld tilstedeværelse på fuldt fastsat-

te tider. Så det at være lærer varierer meget, ikke 

kun fra kommune til kommune, men også fra 

skole til skole. 

 

Skoleårets planlægning var i år præget af stor 

usikkerhed. Ingen vidste rigtigt, hvad understøt-

tende undervisning var, og hvem der skulle va-

retage denne. Hvordan skulle lektiehjælp plan-

lægges? Hvordan kom 7. kl. klassernes konfir-

mationsundervisning til at ligge? Osv. Osv. 

 

Skolelederne stod over for store udfordringer, 

og i den periode glemte mange af dem en af de 

vigtigste værnsregler i Lov 409. Nemlig den, at 

medarbejderen skal i dialog med lederen om-

kring den opgave, der bliver medarbejderen til-

delt. Denne dialog var stort set ikke eksisteren-

de, og mange medarbejdere stod med stor fru-

stration over for mange flere opgaver end dem, 

de løste i foregående skoleår uden nogen forkla-

ring på, hvordan lederen havde vurderet det mu-

ligt. Opgaveoversigterne blev sent færdige, nog-

le steder først inde i sommerferien, så man hav-

de meget lidt tid til at kommentere på sine op-

gaver, før man stod midt i arbejdet. 

 

Vi har oplevet mange eksempler på, at opgave-

oversigterne er blevet ændret i løbet af det første 

halve år, fordi planlægningen har været mangel-

fuld. Det er selvfølgelig fornuftigt, når noget 

ikke fungerer, men hver gang en opgave bliver 

taget fra en lærer, er der en anden, der skal udfø-

re den. Vi hører ikke tit, at en leder tager ansvar 

og siger: ”Denne her opgave bliver så ikke løst, 

for det er der ikke tid til.” 

 

Skolestart  
Ved skoleårets begyndelse var der flere steder, 

at de faste arbejdspladser ikke var færdigindret-

tet. Mange lærere har måttet klare sig med ingen 

eller en midlertidig arbejdsstation. Det har været 

meget utilfredsstillende, for ikke at sige utilste-

deligt, da skolerne har haft over et år til at brin-

ge det i orden. 

 

Løn  
I løbet af foråret fik vi lønaftaler på plads med 

alle tre kommuner på skoleområdet. Det lykke-

des os heldigvis at bevare et fælles kommunalt 

tillæg i alle tre kommuner. Det var dejligt, at vi 

ikke skulle ud på alle skoler og forhandle tillæg, 

så vores løn også vil være afhængig af hvilken 

skole, vi er ansat på. 

 

Et andet problem ved skoleårets start var udbe-

taling af den rette løn til rette tid. I alle tre 

kommuner var der ved første lønudbetaling in-

gen udbetaling af undervisningstillæg over 750 

undervisningstimer. Alle tre kommuner ind-

rømmede overenskomstbrud og lovede hurtigst 

muligt at få det bragt i orden. Problemet var 

blot, at det er skoleledernes opgave at indberette 

det rigtige timetal, og det har i nogle tilfælde 

været en opgave skolelederen ikke har taget 

særligt alvorligt.  

 

Mange steder er der i opgaveoversigten ikke 

taget højde for det udvidede undervisningsbe-

greb. Det vil sige, at der ikke er afregnet under-

visningstillæg for lejrskoler; vejlederfunktioner, 

hvor man har elever; bibliotekets åbningstider; 

elevsamtaler osv. En del lærere vil også i løbet 

af skoleåret få vikartimer eller flere undervis-

ningsopgaver. Skolelederen skal, når året er slut, 

lave en opgørelse til lærerne over udført under-

visning, men vi ved af erfaring, at der ikke altid 

er overensstemmelse, så det er vores anbefaling, 

at alle lærere noterer deres undervisning, så man 

får den rette løn. 

 

Skolebesøg 
Kredsformand og næstformand har i løbet af 

efteråret været på adskillige skolebesøg. Her har 

de talt med både ansatte og ledere. Det har været 

yderst givende, for gennem disse besøg får kred-

sen indblik i, hvordan det går på skolerne. Hvad 

er det der lykkedes? Hvad er det der ikke lykke-

des?  

 

Af de erfaringer vi drager, vil vi sammenfatte en 

skrivelse, som vi vil sende til kommunernes 

skolechefer og skoleledere i god tid før skole-

årets planlægning, så alle har mulighed for at 

bruge erfaringerne på de enkelte skoler. 
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Der fortsættes med denne møderække i det nye 

år, så alle skoler får mulighed for at bidrage. 

 

Løntjek  
Det har i år atter givet god mening, at vi har 

deltaget i fagforeningernes fælles kampagne om 

løntjek. Vi har været på rigtig mange skoler, og 

heldigvis er de fleste læreres løn rigtig, men vi 

finder stadig fejl på en del lønsedler. Det være 

sig manglende udbetaling af tillæg, forkert ind-

placering eller forkert indberettet beskæftigel-

sesgrad. Beløbet denne gang overstiger 300.000 

kr. Det giver altså god mening at kigge sin løn-

seddel efter. 

 

Arbejdstid  
Det første halve år med Lov 409 og ny folkesko-

lereform er gået, og i løbet af de sidste måneder 

er der begyndt at ske ting og sager vedrørende 

arbejdstid rundt omkring på nogle skoler.  

 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har flere skoler 

fra skoleårets start givet mulighed for, at lærerne 

har mere eller mindre tid til egen disposition. 

Hvis man vælger at have tid væk fra skolen, skal 

man hele tiden have for øje, at man giver afkald 

på de værnsregler, der er i Lov 409 vedrørende 

arbejde efter kl. 17.00 og i weekenderne. Det er 

også vanskeligere at kontrollere omfanget af sin 

arbejdstid, når den ikke er fastlagt. 

 

På andre skoler er der i løbet af efteråret flere 

steder blevet blødt op på den faste tilstedeværel-

ses låste timeramme. Man har indført en form 

for flextid, hvor den enkelte lærer inden for en 

ramme har ret til at planlægge noget af sin for-

beredelsestid. Det giver for en del lærere god 

mening, men det er værd at bemærke, at det ikke 

løser problemet med for mange opgaver til den 

givne tid. Vi kommer ikke uden om, at vi alle 

underviser mere, at vi har stadig flere inkludere-

de elever, at vi skal forholde os til den under-

støttende undervisning og de andre nye ting i 

folkeskolereformen. 

 

Som kreds anbefaler vi stadig, at man bruger al 

sin tid på skolen, det er det bedste værn mod det 

grænseløse arbejde. Vi synes der skal være vir-

kelige vægtige grunde, hvis man vælger at lave 

en anden aftale med sin arbejdsgiver. 

 

 
 

 

Nye vilkår - stigning i henvendelser 
Lærerkredsen har siden skolestarten 1. august 

2014 haft et usædvanligt stort antal henvendel-

ser fra medlemmer, der finder sig selv i en me-

get vanskelig situation. 

 

Fælles for henvendelserne har været, at med-

lemmerne har et meget stort ønske om at gøre 

deres arbejde godt – nogen gange på samme 

måde, som de plejer. Dette ønske er kommet på 

kollisionskurs med de vilkår og muligheder, der 

er i den nye arbejdstidslov. Lærerkredsens gene-

relle billede er, at opgaverne er blevet for mange 

i forhold til muligheden for at løse dem. 

 

Lov 409’s krav (§ 5, Bemærkning) om at den 

enkeltes opgaveoversigt er blevet til på bag-

grund af en dialog mellem ledelsen og den an-

satte, er mere undtagelsen end reglen. 

Desværre er der en række medlemmer, der ven-

der dette vilkår mod sig selv. De bebrejder først 

og fremmest sig selv, at de lykkes i mindre grad 

med undervisningsopgaven end tidligere. Det 

medfører store personlige omkostninger, herun-

der alvorlige stresssymptomer og langtidssyge-

meldinger. 

 

Ansatte og valgte til kredsen har derfor rådgivet 

en lang række medlemmer i forhold til tackling 

af arbejdsopgaven. Derudover har vi deltaget i 

en række sygeopfølgningssamtaler med det for-

mål at få de ansatte i gang igen under hensynta-

gen til deres sygdomsbillede.  

 

Det er i lærerkredsens optik tydeligt, at opga-

verne er for mange. Det betyder ringere mulig-

hed for at løse opgaven - den bedst mulige un-

dervisning af eleverne og de andre løfter, politi-

kerne har givet i forbindelse med skolereformen. 

Endelig har vi også rådgivet til, at medlemmerne 

er nødt til at ændre deres undervisningspraksis 

og hjælpe og støtte hinanden bedst muligt.  

 

OK 15  
Selv om det syntes kort tid siden, vi fik en lov 

trukket ned over hovedet, er det allerede nu tid 

til nye overenskomstforhandlinger. I december 

er der blevet udvekslet krav parterne i mellem, 

og som kongressen besluttede i september stiller 

DLF også krav på arbejdstidsområdet. Vi får at 

se, hvor langt det bærer, men det synes som om, 

at skolelederne og børne- og ungecheferne er 

begyndt at tale med andre tunger, end vi hørte i 

første tredjedel af 2013. Vi må håbe, at KL for-
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mår at lytte til de parter, der har med skolens 

dagligdag at gøre. 

 

De mindre medlemsgrupper  
For de mindre medlemsgrupper – konsulenter, 

skolepsykologer, ansatte ved VoksenSpecialUn-

dervisningen (VSU) og den Særligt Tilrettelagte 

Ungdomsuddannelse (STU) har der været holdt 

regionale møder rundt i landet, og det er vedta-

get, at hovedstyrelsesmedlemmerne er udpeget 

til at være kontaktpersoner til hver deres områ-

de. For disse medlemmer ansat uden for folke-

skolen arbejdes der hårdt på at give alle et løft 

via de centrale forhandlinger ved OK-15. Lokalt 

har der været få muligheder for forbedringer i 

årets løb.  

 

I Nyborg er det lykkedes at få lavet en aftale, 

således at ansatte på VSU/STU/EGU (Erhvervs-

faglig Grund Uddannelse) – området er omfattet 

af de aftaler, der gælder for folkeskoleområdet 

mht. aldersreduktion. 

 

I samme kommune er det endeligt aftalt med 

Uddannelsesforbundet, at trods tilknytning til 

Ungdomsskolen må lærerne være organiseret 

hos os. Dette gælder også alle lærere, der er an-

sat på nuværende tidspunkt og underviser på den 

nystiftede EGU. 

 

I Faaborg-Midtfyn Kommunes VSU/STU er der 

nu så få lærere ansat, at vi ikke længere har krav 

på at have en tillidsrepræsentant, så her opfor-

dres medlemmerne til at bruge Lærerkredsen, 

når der er brug for en TR.  

 

På skolekonsulentområdet har den største aktivi-

tet været at forhandle lønindplacering ved nyan-

sættelser samt enkelte lønforbedringer for eksi-

sterende ansatte.   

 

I Børne- og UngeRådgivningen (BUR) i Faa-

borg-Midtfyn arbejder vi på en aftale om et an-

ciennitetslønforløb for konsulenter på LC-

overenskomst. 

 

Kommunerne 
 
Lærerkredsen har en FTF plads i de tre kommu-

ner kredsen dækker. Her varetager de tre fælles-

tillidsrepræsentanter i hver sin kommune FTF’s 

interesser på medarbejdersiden. 

 

Hovedudvalget i Faaborg-Midtfyn 
Kommune 
Hovedudvalget har I 2014 haft fokus på udvik-

lingsstrategien for Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Kommunen er udfordret af fraflytning og demo-

grafipres, og har derfor iværksat et udviklings-

plan, der har som mål at tiltrække nye borgere. 

Udviklingsplanen indebærer, at der skal findes 

besparelser for 180 mio. kr. over fire år. En del 

af pengene skal gå til udviklingsinitiativer, som 

skal fremme målsætningen om at tiltrække nye 

borgere. 

 

I forbindelse med budgetforhandlingerne var 

den vedtagne udviklingsstrategi rammen om 

forhandlingerne. I besparelsesforslagene var der 

mange ting på bordet. Ikke mindst på skoleom-

rådet. Der var blandt andet forslag fremme om 

skolenedlæggelser, nedlæggelse af afdelinger og 

sammenlægninger af skoler. De mange forslag 

til ændringer af skolestrukturen skabte stor de-

bat. Forældrene gik på barrikaderne, og mødte 

talstærkt op til borgermøder om emnet. I juni 

måned fredede man fra politisk side dele af sko-

levæsenet. Det medførte, at debatten herfra kom 

til at handle om, hvad der skulle ske med sko-

lerne i Horne, Svanninge, V. Aaby og Korinth. 

Resultatet blev, at Brahetrolleborg Skole lukkes 

ved sommerferien 2015, fremover hører Ko-

rinthområdet under Bøgebjergskolens distrikt - 

Horne Skole og Svanninge Skole lægges sam-

men under én ledelse.   

 

De store forandringer på skolerne i forbindelse 

med skolereformen og Lov 409 har medført, at 

alle skoler er blevet pålagt at lave ny APV. 

Hovedudvalget har deltaget i flere temadage for 

forskellige målgrupper – ledere og medarbejder-

repræsentanter – hvor der har været oplæg og 

debat om blandt andet tillidsreformen og udvik-

lingsstrategien. I marts blev der indgået en ny 

MED-aftale for kommunen. Man nåede til enig-

hed om en forenklet MED-aftale, som i vidt 

omfang tilgodeser både medarbejdernes og le-

delsens ønsker. 

 

Hovedudvalget har fortsat fokus på budgetpro-

ceduren, og søger løbende at forbedre den. Ho-

vedudvalget og de lokale MED-udvalg vil fort-

sat være inddraget i proceduren fra et tidligt 

tidspunkt. Endvidere vil Hovedudvalget deltage 

i en del af kommunalbestyrelsens budgetsemi-

nar. 
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Hovedudvalget i Kerteminde Kommu-
ne 
Der er i 2014 ansat en ny kommunaldirektør i 

Kerteminde Kommune, Tim Jeppesen. I det 

kommende år vil der også ske andre ændringer i 

Kerteminde Kommunes direktion. Der vil blive 

en nedgang i direktørstillinger og nogle flere 

afdelingsledere. 

 

Lov 409 medførte i dette skoleår en aftale ind-

gået mellem vores skoleledere og forvaltningen 

at tage 125 timer af de 1680 og gøre til en pulje 

til de opgaver der ikke direkte har at gøre med 

undervisningen. TR-gruppen kan konstatere, at 

brugen/optællingen af disse timer er udmøntet 

på forskellig vis på skolerne i kommunen. Det 

skal understreges, at Lærerkredsen ikke har no-

gen andel i denne aftale. 

 

I starten af november blev der holdt et status-

møde for TR, AMR og ledere med skoleforvalt-

ningen. 

 

Der er på alle skoler aftalt afholdelse af APV 

undersøgelser i december, januar og februar.  

Der vil blive fulgt op på disse i løbet af start 

2015. 

 

Budgettet for år 2015 på skoleområdet gav 1 

mio. til opdatering af de trådløse internet, og der 

bliver i 2015 afsat 3,5 mio. til digitalisering på 

skolerne. I budgettet for 2014 var der afsat 1 

mio. til samme formål. På Munkebo Skole er der 

afsat 14,9 mio. til renovering i 2015.  

På Langeskov Skole er der afsat 33,6 mio. til 

renovering af Bakken. Renoveringen omfatter 

faglokaler, bibliotek, klasselokaler, administra-

tion, kontor, personalerum, gange, trapper, toi-

letter samt facade, vinduer m.v. Renoveringen 

på Pilen forelå i to forslag i budgetforslaget in-

den vedtagelsen. En renovering af Pilen for 12,5 

mio. eller en flytning af indskolingsafdelingen 

til afd. Bakken, en udgift til nybygning på 22,5 

mio. Der er ikke afsat penge til nogen af model-

lerne over den næste treårige periode. 

På Kerteminde Skole er der afsat ca. 2,9 mio., så 

skolen færdiggøres på én matrikel med junior-

klub. 

  
Hovedudvalget i Nyborg Kommune  
Det forløbne år har naturligvis været præget af 

den fastlåste situation, som lov 409 har givet. 

Nyborg Kommune har valgt at stå fast på den 

linje, KL tidligt udstak, nemlig at holde sig til 

ikke at indgå særaftaler. Derfor har vores for-

handlingsrelationer været begrænset til en ny 

aftale om lokalløn og en aftale om vilkår for TR. 

 

Med hensyn til lokalløn fik vi efter et meget 

langt tilløb lavet en fælles forståelse med for-

valtningen, som tager udgangspunkt i vores nye 

virkelighed. 

 

TR-vilkårene kunne vi kun gøre ganske lidt ved. 

Her valgte vores kommunale modpart en model, 

der er meget lig vilkårene i de andre forvaltnin-

ger. Der er desværre ikke den store forståelse for 

de specielle forudsætninger, som vi mener, læ-

rerområdet har. Derfor er formuleringen "at TR 

skal have den nødvendige tid til arbejdet " gæl-

dende. Det betyder ofte, at man som TR kan føle 

sig som en dårlig kollega, når TR-rollen kræver 

ens tilstedeværelse, og der ikke er sat fast tid af 

som i akkordernes tid. 

 

Generelt må man sige, at lærerne i Nyborg 

Kommune – ligesom i de øvrige to kommuner - 

gør en stor indsats for få skolelivets hverdag til 

at hænge sammen. Ret opsigtsvækkende er det, 

at sygefraværet er på nogenlunde samme niveau 

som før, og som sådan langt fra den tendens, 

mange andre kommuner har måttet erfare. 

 

Vi oplever selvfølgelig i vores samarbejde med 

skoleledere, kommune og forvaltning, at de bru-

ger deres muligheder i de nye rammer, lov 409 

giver dem, men også, at vi trods alt bliver mødt 

med ordentlighed. Vi vil stadig afsøge de mu-

ligheder, der byder sig for at forbedre lærernes 

vilkår, men kun indgå aftaler, hvis vi ser, at gi-

ver os mærkbare fordele. Ordninger med mere 

flexibilitet kan være interessante, men kun hvis 

vi bevarer den fordel, som den nye lov har givet 

os, nemlig beskyttelsen mod det det grænseløse 

arbejde. 

 

Det pædagogiske område 

 
Professionsidealet 

DLF har det forgangne år relanceret Professi-

onsidealet, der er et udtryk for nogle grundlæg-

gende fælles holdninger til det at være lærer.  

 

I den kontekst havde hovedforeningen i foråret 

indbudt til fyraftensmøder rundt omkring i lan-

det. Anders Bondo tog rundt til møder sammen 
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med professor Hafdis Ingvordottir. Hun talte om 

læreridentitet og professionalisme.  

 

I vores kreds mødte medlemmer op efter skole-

tid en fredag eftermiddag på Hotel Storebælt. 

Det var en lille sluttet gruppe, og jeg tror, at vi 

alle gik fra eftermiddagen med en opmærksom-

hed på, hvorfor vi i sin tid valgte at blive lærere, 

og med lysten til fortsat at gå ud og lede efter 

mulighederne for at praktisere og udvikle den 

gode lærergerning.  

 

”Fremtiden starter i skolen” og øko-

nomi 
I anledning af at Folkeskolen i år fylder 200 år, 

har DLF lavet en kampagne, som skal sætte fo-

kus på skolen som en moderne vidensinstitution. 

Kampagnen hedder ”Fremtiden starter i skolen”, 

og består af fire annoncer, der blev trykt i for-

skellige aviser og en kort kampagnefilm, der 

blev vist i landets biografer og på web-tv.  

 

Budskabet er bredden i lærerens opgaver, og den 

værdi som lærerne og skolen tilfører eleverne og 

samfundet. Lærerne vil gerne tage ansvaret på 

sig i en udvikling, som går stærkt, og derfor skal 

dertil føres de nødvendige midler. En god skole 

kræver investeringer – det skylder vi fremtiden. 

 

Hvis vi i denne forbindelse ser på vores tre 

kommuner i kredsen, vil Kerteminde og Faa-

borg-Midtfyn i 15-16 blive ringere finansieret 

end i indeværende år. Nyborg fortsætter stort set 

uændret til næste år, men vil sandsynligvis i 16-

17 skulle spare på folkeskoleområdet.  

 

På landsplan skal der i 40 ud af 97 kommuner 

spares på området, og besparelserne kan ikke 

undgå at give kvalitetsforringelser. Disse kan 

ramme den understøttende undervisning i form 

af den økonomiske tildeling til timerne. Hermed 

er det sandsynligt, at færre lærere kommer til at 

læse understøttende undervisning. Besparelserne 

kan ligeledes ramme to-lærertimer og inklu-

sionsindsatsen, da skoledagens længde som be-

kendt ikke kan reduceres.  

 

Inklusion  
Inklusionen fylder rigtig meget ude på skolerne, 

og udfordringerne er store. Sammen med ændret 

skolestruktur og dermed ofte høj klassekvotient, 

er der mange reaktioner på de ændrede betingel-

ser for at være elev og lærer. 

 

I Faaborg-Midtfyn Kommune er inklusionspro-

centen pr. 5/1 2015 på 95,9 %, hvilket er inte-

ressant, idet man sidste år ved samme tid havde 

en inklusionsgrad på 96,9 %. Det virker til, at 

man således har tilbageført elever til specialsy-

stemet. Kommunen har ladet de estimerede be-

sparelser på specialområdet følge eleverne over i 

normalsystemet.  

 

I Kerteminde Kommune er man ved at være i 

mål med det nationale måltal på 96 % inklude-

rede elever i folkeskolen. Omkring 15 % af 

lønmidlerne går til området, men det er svært at 

få et overblik over, hvorvidt økonomien samlet 

set er fulgt med eleverne ud i klasserne.  

Nyborg Kommune har ikke svaret på fore-

spørgslen, så her ligger ikke nye tal, men Ny-

borg Kommune havde sidste år inkluderet 94 % 

af den samlede elevgruppe. 

 

Reformen 
Det er meget svært at få et billede af, hvor langt 

skolerne er nået med implementering af folke-

skolereformen. Den understøttende undervisning 

og lektiecafemodeller er forskellig fra skole til 

skole, men fælles kan siges, at vi har at gøre 

med ”et produkt under udvikling”. Vejen bliver 

lagt, mens vi kører på den, og det giver mange 

udfordringer og frustrationer. Samtidig betyder 

den økonomiske tildeling til den understøttende 

undervisning, at der ofte planlægges i forhold til 

den givne økonomi og ikke det fagligt mest op-

timale. 

 
Organisatoriske forhold 

 
Tillidsrepræsentanter (TR’ere) 
Lærerkredsen har afholdt månedsvise møder for 

tillidsrepræsentanterne. På møderne har der væ-

ret orienteret og drøftet aktuelle fagpolitiske 

problemstillinger så som: Overenskomstfornyel-

se 2015, lov 409 og dens effekter, arbejdsmiljø, 

praktiske forhold omkring løntjek og kredsens 

besøg på skolerne. 

 

Omdrejningspunktet omkring møderne har væ-

ret de ændrede arbejdsforhold, som følge af fol-

keskolereformen og lov 409. Det er blevet drøf-

tet, hvordan ændringerne implementeres på sko-

lerne, og hvordan vi som forening forholder os 

til forskellige fortolkninger og problemstillinger.  

 

Vi har deltaget i det årlige internatkursus med 

tre andre fynske lærerkredse. I år var indholdet 
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naturligvis centreret omkring den nye virke-

lighed. Hvordan kommer vi bedst igennem en 

forandringsproces? - Og hvordan passer vi på 

hinanden undervejs? Vi hørte om kravene til de 

nyetablerede lærerarbejdspladser på skolerne.  

Vi fik desuden en aktuel orientering om hoved-

styrelsens arbejde ved Niels Munkholm Ras-

mussen. 

 

Arbejdsmiljø 
2014 har budt på store strukturelle forandringer 

- både på arbejdstid og undervisningens organi-

sering. Forandringer som har påvirket den en-

keltes arbejdsmiljø. Med kravet om øget tilste-

deværelse har der inden sommerferien især væ-

ret fokus på etableringen af gode lærerarbejds-

pladser, der lever op til Arbejdstilsynets krav. 

Den reducerede tid til forberedelse og samarbej-

de med kollegaer har også været en væsentlig 

ændring. Lov 409 fastslår, at den enkelte havde 

krav på en pligtig drøftelse af opgaveoversigten 

med ledelsen inden sommerferien. Opgaveover-

sigten var ifølge regeringen en særlig værnsregel 

for lærerne mod det grænseløse arbejde. Det er 

ikke kredsens opfattelse, at mange medlemmer 

har haft mulighed for disse drøftelser inden 

sommerferien eller i starten af det nye skoleår. 

 

Kredsen afventer nu de lovpligtige arbejds-

pladsvurderinger, som skal foretages ved væ-

sentlige ændringer i arbejdsforholdene. Forenin-

gen havde en klar opfattelse af, at vurderinger 

skulle gennemføres inden for 3 måneder, men 

det har kommunerne haft en anden holdning til. 

Derfor kommer kortlægningen af arbejdsmiljøet 

først i 2015.  

 

Indsatsen mod stress, udbrændthed og sygefra-

vær er vigtig som aldrig før. I medierne har man 

efter sommerferien kunne læse, at lærernes sy-

gefravær mange steder i landet er steget. Det er 

en udvikling som kredsen er meget opmærksom 

på.  

 

En rapport fra DTU fastslog i efteråret, at inde-

klimaet på skoler og gymnasier er ikke blevet 

bedre siden den seneste måling i 2009, hvor det 

allerede stod slemt til. Rapporten fastslår 60 

procent af skoleklasserne overskrider den anbe-

falede maksimumsværdi for CO2-

koncentrationen i klasselokalerne. Ud over at 

påvirke de voksnes arbejdsmiljø, så påvirker 

dårligt indeklima også elevernes præstation.  

 

Lærerkredsen hjælper i mange enkeltsager, men 

herved forsvinder årsagerne ikke. Det er på de 

enkelte skoler, i de enkelte kommuner det fore-

byggende arbejde skal foregå. Det er en opgave 

som MED-udvalgene skal drøfte og opstille ret-

ningslinjer for. Problemer med arbejdsmiljøet 

opleves individuelt, men løses kollektivt. Det er 

dog fortsat arbejdsgivers ansvar, at problemerne 

med arbejdsmiljøet bliver løst. 

 

Kredsen har i samarbejde med de øvrige fynske 

kredse og hovedforeningen afholdt en introdag 

for nyvalgte AMR’ere i september. I foråret blev 

der også afholdt en temadag for kredsens TR´ere 

og AMR´ere på Gl. Avernæs. Kredsen vil med 

arbejdsmiljølovgivningen i hånden fortsat søge 

maksimal indflydelse, så vi kan medvirke til at 

sikre vore medlemmer et godt arbejdsmiljø til 

gavn for alle parter i skolen.   

 

Arbejdet med de ledige i kredsen 
Gennem de seneste år har antallet af ledige lære-

re i Kreds 80 ligget på mellem 50 og 75, af-

hængig af årstiden, således at der ved skoleårets 

start er et større antal ledige lærere end der er, 

når vi nærmer os skoleårets afslutning. Her ved 

begyndelsen af 2015 er der ca. 40 af vores med-

lemmer, der er registreret som ledige i vores 

medlemskartotek, men det er ikke et reelt billede 

af virkeligheden, da alle, der ikke har et fast 

tjenestested, placeres som ledig i systemet. Fak-

tisk forholder det sig således, at der i skrivende 

stund ikke er lærere i vores område, som ikke er 

tilknyttet arbejdsmarkedet i et eller andet om-

fang. 

 

På kredskontoret arbejdes der aktivt med de 

ledige i en form for vikarformidling, der funge-

rer på den måde, at en stor del af kredsens skole-

ledere henvender sig til kredsen, når de står i en 

akut vikar-situation. Kredsen forsøger så i hvert 

enkelt tilfælde at finde en ledig lærer, som mat-

cher det vikarbehov, der er opstået. En ordning 

der fungerer til både de lediges og skolernes 

tilfredshed. 

 

Endvidere har kredsen også i dette skoleår været 

involveret i at finde ledige medlemmer til for-

skellige jobrotationsprojekter.  

 

Lærerkredsens Pensionister 
Lærerkredsens pensionistudvalg er forøget og 

består nu af syv personer, der repræsenterer det 

geografiske område, kredsen omfatter. 
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Udvalget har haft et godt år i 2014. Det blev til 

10 gennemførte aktiviteter med i alt ca. 400 del-

tagere. 

 

Årets største arrangement blev sommerudflugten 

til Helsingør med besøg på såvel Teknisk Muse-

um som Det nye Søfartsmuseum og Kronborg 

Slot. Udvalget har en ambition om at udbyde et 

månedligt arrangement (dog ikke i juli måned). 

Vore aktiviteter skal helst spredes nogenlunde 

ligeligt over de tre kommuner, Lærerkredsen 

omfatter. 

 

Antallet af pensionistmedlemmer i kreds 80 har 

i de seneste år været i stigning. Ved udgangen af 

2014 havde Lærerkredsen i alt 397 pensionist-

medlemmer. 

 

Pensionistforum Fyn 
Pensionistforum Fyn er en del af det forpligti-

gende kredssamarbejde jf. DLF’s vedtægter. 

Kredsen er repræsenteret her af to medlemmer 

fra pensionistudvalget. 

 

Pensionistforum beskæftiger sig med at koordi-

nere pensionistarbejdet i de fynske kredse og 

give pensionistudvalgene inspiration til det loka-

le pensionistarbejde. 

Vi orienterer hinanden om særlig gode arrange-

menter, og det hænder jævnligt, at vi på den 

måde får rigtig gode ideer til lokale arrangemen-

ter. 

 

Pensionistforum Fyn har p.t. fire medlemmer i 

pensionisternes årsmøde, hvor fagpolitiske 

spørgsmål for pensionisterne drøftes sammen 

med repræsentanter fra det øvrige land. Vi fik på 

forrige årsmøde valgt Lis Grüner Hansen fra 

Odense ind i DLF's kongres. Årsmødet er bag-

land for de 10 kongresdelegerede og det ene 

hovedstyrelsesmedlem, pensionisterne har i 

Danmarks Lærerforenings styrende organer.

 

 

 
 

 

 

 

Lærerkredsens hjemmeside fra 16. februar 2015 
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