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Kære Kolleger 
 
Så står sommerferien for døren, og jeg vil i den anledning gøre status over kredsens arbejde 

siden nytår. 

 

Vi har haft et travlt forår på kredskontoret. Dels har der været mange personsager af for-

skellig art, og dels har vi været afsted til mange møder og forhandlinger. Kredsstyrelsen 

havde fornøjelsen af at være rundt på alle skoler i kredsens område, for at drøfte kravopstil-

lingen til den forestående overenskomstforhandling. Ved samme lejlighed fik mange med-

lemmer efterset deres lønseddel.  

 

Foråret har desværre været præget af mange afskedigelser, primært på grund af arbejds-

mangel. Det er et hårdt slag for de berørte kolleger, som pludseligt får trukket tæppet væk 

under sig. Lærerkredsen har givet hjælp og rådgivning til mange medlemmer i den situati-

on. Selv om vi i mange tilfælde ikke kan forhindre afskedigelsen, kan vi dog sørge for at 

reglerne bliver overholdt og forsøge at hjælpe vore medlemmer videre.  

De mange afskedigelser er et udtryk for en presset kommunal økonomi, som tvinger sko-

lerne til at skære ned på lærerstillinger. Når det er kombineret med at vi i øjeblikket får ret 

små årgange ind i skolen og at bølgen af asylbørn synes at aftage, koster det rigtig mange 

stillinger i vores områder. Heldigvis er beskæftigelsesmulighederne i andre kommuner en 

smule bedre, og da ledigheden generelt er meget lav blandt lærere, har vi begrundet håb om 

at de berørte medlemmer snart finder job et andet sted. 

 

Der er dog også sket positive ting i dette forår. I Faaborg-Midtfyn kommune har kredsen 

indgået en ny arbejdstidsaftale. Aftalen sikrer blandt andet en pulje af forberedelsestid til 

den enkelte lærer, samt et loft over antallet af undervisningstimer. Aftalen kom i hus efter 

et langt forløb, hvor alle folkeskolens parter var inddraget. Jeg er meget tilfreds med afta-

len, og jeg tror den vil fremme arbejdsglæden blandt vore medlemmer i Faaborg -Midtfyn 

kommune. 

I Kerteminde kommune videreføres forståelsespapiret om arbejdstid og i Nyborg kommune 

har flere skoler lavet aftaler om fleksibilitet. Desuden er lønaftalerne i alle tre kommuner 

videreført uden ændringer. 

 

Her ved skoleårets afslutning vil jeg også gøre opmærksom på retten til at modtage en års-

opgørelse 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 ud-

levere den. Hvis det mod forventning skulle give anledning til problemer, hører vi gerne fra 

jer. 
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På den anden side af sommerferien vil vi koncentrere vore kræfter om det forestående 

kommunalvalg. Kredsstyrelsen har besluttet at vi vil markere os i debatten, og gå i dialog 

med politikerne om at skabe de bedst mulige rammer om folkeskolen.  

 

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. I valgkampen vil vi intensivere vores brug af Facebook 

 

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 i løbet af dagen. 
 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Lund Andersen 

Kredsformand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


