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Kære Kolleger 
 
Så er skoleåret ved at være forbi, og en velfortjent sommerferie banker på døren.  

 

Skoleårets sidste tre måneder har været meget specielle. Covid-19-pandemien har haft stor 

betydning for hverdagen på skolerne, hvor I med kort varsel skulle organisere undervisnin-

gen på helt nye måder. I skal vide, at der står enorm respekt om jeres indsats med at få fol-

keskolen til at fungere under de svære betingelser. Når jeg taler med de lokale politikere og 

kommunale chefer giver de udtryk for stor anerkendelse af jeres indsats. Mon ikke også 

lock-down perioden, har givet elevernes forældre et lille indblik i, hvad der kræver at være 

Folkeskolelærer? Jeg er overbevist om, at jeres indsats har gavnet vores anseelse som pro-

fession! 

 

Sideløbende har der været forhandlet på livet løs mellem Danmarks Lærerforening og KL, 

om at lave en ny central arbejdstidsaftale. Som I måske har læst, er der endnu ikke kommet 

hvid røg op ad skorstenen. Der er ingen grund til at skjule, at det er svært at nå til enighed. 

Men det er fortsat muligt at nå en aftale, når parterne fortsætter forhandlingerne umiddel-

bart efter sommerferien. En eventuel ny aftale vil naturligvis blive præsenteret grundigt og 

sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Hvis der ikke opnås enighed, vil forhandlin-

gerne blive skubbet til overenskomstforhandlingerne i foråret 2021. 

 

Alle tre kommuner i kredsens område er dækket af en lokal arbejdstidsaftale. Senest er 

Kerteminde kommune kommet med på vognen. Vi er overordnet tilfredse med aftalen, selv 

om man selvfølgelig ikke kan få alle sine krav igennem. Blandt andet lykkedes det ikke, at 

indgå en aftale om tidsforbruget til hvervet som AMR og TR. Det har efterfølgende bety-

det, at skolelederne i Kerteminde kommune har reduceret betragteligt i TR og AMR´s plan-

lagte tid til at varetage deres hverv.  

Det betyder, at vores tillidsvalgte kan komme under pres i forhold til at nå deres opgaver. 

Jeg vil derfor opfordre til at I passer godt på jeres TR og AMR, og udviser forståelse for, at 

de kan være nødt til at nedprioritere andre opgaver for passe hvervet. Det er i alles interes-

se, at TR og AMR har den tilstrækkelige og nødvendige tid til deres hverv, og det vil vi fra 

Lærerkredsens side arbejde videre for.  

 

Den nyvalgte kredsstyrelse har konstitueret sig med få ændringer i forhold til sidste valgpe-

riode. Linda Egeberg har overtaget rollen som Arbejdsmiljøansvarlig og har derfor kontak-

ten til vores arbejdsmiljørepræsentanter. Anne Skibdal har nu ansvaret for kredsens aktivi-

teter på sociale medier.  
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Kommunerne er ved at tage hul på budget 2021, og derfor vil Lærerkredsen være opmærk-

som på eventuelle spareforslag der måtte være rettet mod vores medlemmer. Vi ved at der 

er sparekataloger på vej i Kerteminde og Faaborg-Midtfyn Kommune.  

Vi har ellers en forventning om, at der skal tildeles midler til folkeskolen. Første del af fol-

ketingets pulje til at ansætte flere lærere, er blevet udmøntet. Der bliver samlet tilført hvad 

der svarer til ca. 9 lærerstillinger i vores område. Det er en betingelse, at der bliver ansat 

lærere for pengene, ellers skal kommunerne betale dem tilbage til staten. Desuden er alle 

tre kommuner blevet tilgodeset i den nye kommunale udligningsordning, så der bliver flere 

penge at drive kommune for. 

 

Jeg vil benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på Lærerkredsens Facebookside: 

Danmarks Lærerforening kreds 80. Vi vil opfordre til at I ”synes godt om” siden, hvor vi 

løbende slår relevant stof op. 

 

Kredskontoret lukker ned fra fredag d. 3/7 kl. 12.00 og frem til mandag d. 3/8 kl 8.00.  

Hvis man skulle få brug for os i perioden kan man skrive en mail til 080@dlf.org  med 

navn og telefonnr. – så vil man blive kontaktet af enten Næstformand Vivian Edelborg eller 

undertegnede. 

 

Endelig vil jeg ønske jer alle en rigtig god og velfortjent sommerferie! 

 

 

Peter Lund Andersen 

Kredsformand 
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