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Kære Kolleger 
 

Her ved skoleårets sidste krampetrækninger, vil jeg gøre status over kredsens politiske ak-

tiviteter siden generalforsamlingen i starten af marts.  

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen skrev kredsen til samtlige skoleledere og forvalt-

ningschefer i kredsens område, for at invitere til samarbejde. Det er alfa og omega at det 

gode samarbejde trives, hvis vi skal have mulighed for, at forbedre løn og arbejdsvilkår for 

vore medlemmer. I brevet gjorde vi blandt andet opmærksom på retten til at modtage en 

årsopgørelse af arbejdstiden pr. 31. juli. Vi erfarer at der er stor forskel på praksis på de 

enkelte skoler, men vi har tilbudt at vejlede skolelederne, så årsopgørelserne bliver lavet 

korrekt med et mindstemål af bøvl. 

 

I Faaborg-Midtfyn kommune har kredsen taget initiativ til forhandlinger om en arbejds-

tidsaftale. Vi har haft et godt og konstruktivt forløb med Center for opvækst og læring. Det 

er blevet undersøgt blandt skoleledere, tillidsrepræsentanter og skolebestyrelsesformænd 

om behovet for en arbejdstidsaftale er til stede. Svaret var klart, langt de fleste bakker op 

om en aftale. I efteråret kommer kreds og kommune til møde på alle skoler om dette emne. 

Vi skal være sikre på, at få det rette indhold i aftalen, og derfor lægger vi op til dialog med 

lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere. På baggrund af møderækken, vil vi søge at 

indgå en aftale gældende fra 1/8 2017. Desuden har vi forhandlet lokalløn for vore med-

lemmer i Job og Aktiv, ligesom vi har optaget lønforhandlinger for medlemmerne i Center 

for opvækst og Læring. 

 

I Nyborg kommune har spørgsmålet om en lokal arbejdstidsaftale været til behandling i 

byrådet, spørgsmålet blev dog sendt videre til det politiske udvalg for at blive belyst yderli-

gere, inden der kan træffes en afgørelse. Kredsen har været i tæt dialog med alle byrådets 

partier, hvor vi har fremført vores argumenter for at lave en arbejdstidsaftale. Det er min 

opfattelse, at alle partier var lydhøre og interesserede, så vi håber byrådet godkender for-

slaget når det kommer på dagsordenen igen. Vore medlemmer i VSU, EGU og STU under 

ungdomsskolen fik i foråret opsagt deres lokalaftale med Nyborg kommune. Kredsen har 

på den baggrund haft møde med kommunen, hvor vi blev enige om, at videreføre den gæl-

dende aftale indtil videre. Det forventes at vi kan indgå en ny lokalaftale i løbet af efteråret. 

Vi har udbedt os lønforhandlinger for vore medlemmer i forvaltningen og i PPR, disse for-

ventes gennemført i det tidlige efterår. 
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I Kerteminde Kommune har det altoverskyggende tema været økonomi.  

Kommunen er desværre havnet i et økonomisk uføre, som vil medføre store besparelser i 

det kommende skoleår. Der bliver drøftet om pengene skal findes ved ændringer i skole-

strukturen eller ved rammebesparelser. Uanset hvad der vælges, vil det betyde forringelser 

af skolevæsenet. Kredsen har været i god dialog med forvaltning og skoleledere. Endvidere 

har jeg skrevet til Kommunalbestyrelsen, for at videregive de erfaringer vi har fra lignende 

scenarier i andre kommuner.  

Aftalen om løn og forståelsespapiret om arbejdstid er blevet evalueret. Begge dele er vide-

reført, dog med mindre ændringer af lønaftalen. Vi har udbedt os lokale lønforhandlinger 

for vore medlemmer på CUBA og PPR. 

 

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

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

relevant stof op.  

Skulle I få brug for os i ferien, bedes I sende en mail til 080@dlf.org, så vil I blive ringet 

op af enten Konsulent Ole Mølgaard eller undertegnede i løbet af dagen. 

 

Jeg vil ønske jer alle en god og velfortjent sommerferie. 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Lund Andersen 

Kredsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


