
 

 
 

29. september 2015 

 

Kære medlemmer 

 

Intentionerne i OK 15 er, at der skal skabes mærkbare forbedringer på lærernes arbejdsforhold. De 15 konkrete 

initiativer i Bilag 1.1 (nu benævnt Bilag 4) samt den aftalte opfølgning mellem parterne på alle niveauer skal 

bruges som afsæt hertil.  

 

Bilag 4 skal betyde en positiv forbedring af jeres arbejdsvilkår, skabe størst mulig kvalitet i undervisningen og 

styrke den sociale kapital. Derfor arbejder foreningen lige nu med en overordnet strategisk målsætning for at 

dette skal lykkes.  Dette er en direkte følge af den nylig afholdte kongres og kongresbeslutning. 

 

Der igangsættes sammenhængende initiativer, der involverer alle niveauer i foreningen.  

 

Gennem initiativer vil foreningen i særlig grad støtte TR og AMR, så der bliver fokus på medlemmernes aktu-

elle situation og forbedringer på lang sigt. Derfor vil der i den nærmeste fremtid finde en koordineret indsats 

sted. Der vil blive afholdt kredsformandsmøde, regionale TR/AMR møder og Faglig Kub møder for at fastsætte 

status og afstemme hvordan der arbejdes videre. Derefter foretages der en samlet opsamling, og foreningen 

retter en særlig indsats mod de kommuner og skoler, hvor de positive resultater udebliver.  

 

Her I kredsen er vi også opmærksomme på, om skolerne lever op til intentionerne i bilag 4. Vi kan konstatere, 

at på langt de fleste skoler er der plads til forbedringer, men at der også er gode intentioner fra mange skolele-

dere til at leve op til bilag 4. I vil på kommende Faglige Klub møder blive spurgt ind til jeres opfattelse af situa-

tionen, og det vil vi sammen med jeres TR arbejde videre med. 

 

Vi arbejder for tiden en del i årsopgørelser og vil forfølge det, hvis I ikke har modtaget en. Det er en vigtig 

værnsregel, som vi ikke har tænkt os at slække på. 

 

Foreningen har afholdt møder for de tillidsvalgte inden for PPR, VSU og STU, hvor der har været mulighed for 

at vende de gruppers specielle problematikker. Jeg synes det var nogle rigtig gode møder. Tak for jeres input. 

 

Oktober måneds lønseddel byder på en lille lønstigning på 0,46 %. Ikke noget der kommer til at syne af meget, 

men den er dog der. 

 

På dette års kongres blev Anders Bondo Christensen genvalgt som formand og Dorthe Lange som næstfor-

mand. Det er altså et valgår, og det betyder der også skal vælges ny Hovedstyrelse i december. I vil høre nær-

mere om det i god tid inden. 

 

Fyns mangeårige hovedstyrelsesmedlem Niels Munkholm genopstiller ikke, men stafetten bliver taget op af 

Charlotte Holm, nuværende næstformand i Odense. Vi har i kredsstyrelsen enstemmigt anbefalet Charlotte 

Holm, og jeg håber rigtig mange af jer vil stemme på hende. Det er vigtigt for Fyn, at vi har en stemme i Ho-

vedstyrelsen og direkte kontakt dertil. Jeg kender Charlotte Holm som en yderst kompetent person og ved, at 

hun vil arbejde loyalt for de holdninger og interesser, vi har på Fyn. I vil få mulighed for at møde Charlotte 

Holm, hvis I deltager i kredsens medlemskonference i november. Jeg glæder mig til at møde jer. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Niels Munkholm for hans utrættelige arbejde og mange avisindlæg 

til gavn for lærerne. Vi har haft god nytte af ham. 

 

Med venlig hilsen 

Jane Vagner Pedersen 
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