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Nyhedsbrev  
Øhavets Lærerkreds 

JUNI 2020  

Sommer på Ærø  
Varmen er over os, sommerferien lurer lige om hjørnet…. Det 
har vel været et af de mærkeligste skoleår; pludselig stod 
landet i en covid19-tid, hvor det viste sig, hvor hurtigt Danmark 
på mange planer var til at tilpasse dagligdagen til en helt ny 
virkelighed. Ikke mindst skolerne på alle niveauer. På Ærø som i 
resten af landet, har man gjort sig mange erfaringer. Kort sagt 
kan man sige, at mange har givet udtryk for, at de var tilbage 
ved kerneopgaven: At undervise, være sammen med 
eleverne og ikke mindst været fri for møder, som før corona 
fyldte meget og ofte alt for meget. Størstedelen af 
undervisningen er foregået udenfor og har været organiseret 
som fagdage.  
 
Nogle af disse elementer skal vi tage med os videre: De færre 
elever pr. lærer, som giver langt mere ro, tætte relationer i de 
enkelte klasser, højere grad af udendørs undervisning – aldrig 
har lærerne set så friske ud!! – den rolige måde, eleverne 
kommer ind på og flere andre gode erfaringer. 
 

 

 

 

Men går det med de gode intentioner som med slankekure 
nytårsaften?? Hurtigt er man tilbage i de gamle, vante måder 
at gøre tingene på, og corona-tiden kommer til at stå som en 
parentes, hvorfra vi kun kan huske mængden af sprit og de 
rengjorte hænder! Situationen havde jo nok været en anden, 
hvis covid-19 havde ramt os i november, men lad os håbe, at vi 
ikke skal have en ny corona-krise for at bruge vores gode 
erfaringer. 
 
Nu kommer sommerferien. Som noget nyt i forhold til de 
tidligere år, kunne lærerne på Ærø i år gå på ferie samtidigt 
med børnene fredag den 26. God ferie til alle - mon ikke nogen 
skal til Ærø hen over sommeren? Det kan anbefales! 
 
Anne-Sophie Askjær 
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Fredag d. 11. september 

17.00 Ankomst og indkvartering 
 
17.30 – 18.00 Velkomstdrink 
 
18.00 – 19.00 2-retters middag 
 
19.00 – 20.30     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.30 –  Kaffe/te med sød ledsager – derefter bar med øl, vand og vin 
 
Lørdag d. 12. september 
 
07.30 – 09.00  Morgenmad  
 
09.00 – 09.45 Kredstid  
 
09.45 – 10.00 Formiddagskaffe/te med frisk frugt  
 
10.00 – 12.00 
   

Sociolog, forsker og forfatter. Rasmus 
stiller spørgsmål ved moderne begreber 
som coaching, robusthed, anerkendende 
ledelse og selvledelse.  Han er blevet 
kaldt en ”professionel skeptiker” og er 
ikke bange for at kritisere dét, han selv 
kalder positivfascisme – ytring af vores 
utilfredsheder er en forudsætning for, at 

      vi kan udvikle tingene til det bedre. 
 
12.00 – 13.00  Frokost med det bedste fra lokalområdet 
 
13.00 Afrejse 
 
Tilmelding senest d. 27/8 til din tillidsrepræsentant eller til kredskontoret, hvis du ikke er 

tilknyttet en fast arbejdsplads. 

 

 

Ginsmagning med Mosgaard  
Mosgaard destilleri holder til i et flot, nedlagt 
landbrug i udkanten af Oure. Destilleriet 
laver både whisky og gin efter gode hånd-
værksmetoder og af høj kvalitet. Mosgaard 
kommer og fortæller om brygning, 
destillering og fadlagring, og der vil blive 
lejlighed til at smage på herlighederne. 

 

Foredrag med Rasmus Willig 

 

Åbent medlemskursus  
for aktive medlemmer 

d. 11.-12. september 2020 
på Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup  
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Hvis du bliver syg i ferien 

I år er der kun 15 dages kollektiv sommerferie i Svendborg 

og på Ærø, mens der på Langeland er 16,64 dage. Den 

kollektive ferie ligger i ugerne 28, 29, 30 (og 1,64 i 31 for 

Langelands vedkommende). Hvis du bliver syg i denne 

periode, har du nedenstående rettigheder til 

erstatningsferie: 

 

Hvis du bliver syg inden ferien begynder 

Hvis du er syg inden ferien begynder og stadig er syg ved 

feriens begyndelse, har du ret til erstatningsferie i den 

periode, du er sygemeldt. Du skal sygemelde dig til din 

arbejdsgiver ved sygdommens begyndelse. Hvis du bliver 

syg på første feriedag og sygemelder dig til din 

arbejdsgiver, har du ikke pligt til at begynde ferien. Det er 

vigtigt, at sygemeldingen ligger hos din arbejdsgiver inden 

det tidspunkt, hvor arbejdstiden normalt ville begynde. Du 

skal naturligvis raskmelde dig, når du igen er arbejdsdygtig. 

Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med skolens 

kontor i forbindelse med syge- eller raskmelding i 

ferieperioden, skal du kontakte kommunens lønkontor.  

 

Hvis du bliver syg i ferien 

Bliver du syg efter ferien er begyndt, har du ret til at få 

ferien suspenderet. Du skal give din arbejdsgiver besked 

ved sygdommens begyndelse. Hvis du bliver syg i ferien, 

har du dog først ret til erstatningsferie efter femte sygedag. 

Du kan altså ikke få erstatningsferie for de første fem 

sygedage. Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du 

er syg inden normal arbejdstids begyndelse på første 

sygedag. Hvis du fx først giver besked på tredje sygedag, 

vil erstatningsferie for sygedage opstået i ferien først tælle 

efter ottende sygedag. 

 

Ved sygdom opstået i ferien, skal der indhentes en 

lægeerklæring, som du selv skal betale. Også ved sygdom 

under ferie i udlandet skal der indhentes dokumentation 

for, at der er indtruffet sygdom. Dette er ikke nødvendigt, 

hvis du bliver syg inden ferien begynder. 

 

Det er vigtigt, at du er oplyst om, hvordan og til hvem 

sygemeldingen skal meddeles. 
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Puljer øremærket til vikardækning? 

På kredsen blev vi i løbet af foråret opmærksomme på, at 
enkelte af skolerne i Svendborg har haft en praksis, hvor 
lærerne i deres opgaveoversigter fik lagt puljetimer ind, som 
var øremærket til vikardækning. Dette medførte en 
usikkerhed i forhold til, hvornår de pågældende timer skulle 
læses og gav et unødigt pres på lærernes arbejdsmiljø. 
Lærerne havde for det første vanskeligheder med at have 
overblik over, hvornår de kunne forberede sig eller 
samarbejde med andre, hvis de med kort varsel kunne blive 
bedt om at læse en af vikartimerne fra puljen. Sekundært 
oplevede nogen af lærerne det som et pres, hvis de ikke 
løbende fik brugt af puljen, da de så frygtede at skylde 
timerne til senere. 
 
På kredsen er det vores opfattelse, at denne praksis ikke er 
forenelig med punkt 2. i den lokale arbejdstidsaftale, hvor 
det er understreget, at lærerne skal have mulighed for at 
samarbejde med andre. Dette er yderst vanskeligt, hvis man 
ikke ved, om man pludselig skal læse en vikartime. 
For at få afklaret dette spørgsmål tog vi kontakt til de 
pågældende skoler og forvaltningen. I et frugtbart 
samarbejde med dem er vi blevet enige om, at lærere 
selvfølgelig godt kan læse vikartimer, men at de skal kende 
placeringen af dem inden skoleåret går i gang. Vi er meget 
glade for at være nået til enighed med forvaltningen og 
skolerne om dette punkt, og vi er overbeviste om, at det på 
sigt vil give et bedre arbejdsmiljø for alle på de skoler, som 
har ændret praksis på dette område. 

Vikartimer skal 

placeres inden 
skoleårets start 

Hvis du planlægger ferie i udlandet, skal du være opmærk-
som på, hvor du rejser hen. Forhandlingsfællesskabet har 
udarbejdet fælles retningslinjer for rejser til områder, som 
Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til.   
Hovedprincipperne er følgende: 
 

• Hvis en ansat rejser til et område, som Udenrigsministeriet 
fraråder rejser til, er den ansatte forpligtet til at oplyse ar-
bejdsgiver om rejsen, og arbejdsgiver kan kræve, at den 
ansatte har 14 dages hjemmeophold efter endt rejse. 

• Arbejdsgiver kan udstikke driftsmæssigt begrundede ret-
ningslinjer om, at medarbejdere skal opholde sig i hjem-
met 14 dage efter hjemkomst, og undladelse af at følge 
retningslinjerne kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 

• Arbejdsgiver kan afvise at betale løn under de 14 dages 
hjemmeophold, medmindre det aftales, at medarbejde-
ren arbejder hjemmefra, fortsat holder ferie, afspadserer 
mv. 

• En eventuel beslutning fra arbejdsgiveren om en ansæt-
telsesretlig konsekvens herunder beslutning om ikke at 
udbetale løn er en forvaltningsretlig afgørelse og vil 
blandt andet forudsætte parthøring af den ansatte. 

Anbefalingerne fra Udenrigsministeriet kan ændre sig fra 
dag til dag, så der er vigtigt at holde sig opdateret på der. 

Pas på med ferie i udlandet! 
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Forslag 1 betyder: 
- At skolerne skal oprettes 11 
ekstra klasser til en gennemsnitlig 
pris på 354.000 kr. pr. klasse årligt. 
- De skoler, der skal oprette flere 
klasser får dermed lavere 
økonomisk råderum. 
- Forslaget giver skolerne mindre 
fleksibilitet – økonomisk og 
dermed også pædagogisk. 
- Forslaget giver skolerne mere 
uensartet råderum. 
 

 

 Forslag 3 betyder: 
- At de 3 skoler med højeste 
klassekvotienter tildeles flest 
midler 
- Skoler med elev nr. 27 og 28 
(som også udløser høj tildeling) 
tillige får stor andel af midlerne i 
dette forslag. 
- Issø-skolen, som grundet 
elevtallet, jf. prognosen (og 
faktisk elevtal) aldrig har elev nr. 
25-28 får ingen andel af midlerne. 
- Flere andre skoler får meget lille 
andel i midlerne. 
- Der bliver stor variation i 
beløbet, som den enkelte skole 
har til en klasse, hvilket giver mere 
uensartet råderum skolerne 
imellem. 

 

Forslag 2 betyder: 
- At skolerne skal oprette 11 ekstra klasser til en 
gennemsnitlig pris på 690.000 kr. pr. klasse årligt. 
- Tildelingen er meget uens, og betyder, at næsten alle 
skoler, der skal oprette flere klasser får lavere økonomisk 
råderum. 
- Nymarkskolen får et stort beløb til en ekstra klasse – den 
handlemulighed gives indenfor nuværende 
ressourcemodel. 
- Forslaget giver skolerne mindre fleksibilitet – økonomisk og 
dermed også pædagogisk. 
- Forslaget giver skolerne mere uensartet råderum. 

Forslag 4 betyder: 
- At skoler med de højeste klassekvotienter tildeles flest 
midler 
- At alle skoler får andel i midlerne, da alle skoler har elever 
i intervallet 17-26. 
- Forslag 4 understøtter den nuværende ressourcemodel 
med fokus på balance mellem forsat ensartethed i 
økonomisk råderum for skolerne og at give skoler med flest 
elever i klasserne mulighed for ekstra tolærer-
timer/holddeling mv. 
  

Hvis du er interesseret i at vide mere om de enkelte 
forslag, kan du læse dette bilag til referatet. Du kan følge 
linket herunder – punktet er refereret på s.10-27. 
 

Bilag Børne- ungeudvalgsmøde d.17.juni 2020 
 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev kigger Børne- og Ungeudvalget 
på den kommunale ressourcetildelingsmodel. 
Drøftelserne gik på at nedsætte klassekvotienten fra max 28 til 
max 26. Udvalget havde møde d.17. juni, hvor de drøftede fire 
forslag til ændringer i ressourcetildelingsmodellen. Nogle 
beregninger viser, at der faktisk ikke er ret mange klasser med 28 
elever i Svendborg – så gevinsten ved et max på 26 elever er 
måske ret begrænset. 
Fordele og ulemper ved de fire forslag er beskrevet her (hentet 
fra Børne-  og Ungeudvalgets referat): 
 
De primære formål med nuværende model: 
- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget 
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum 
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj 
klassekvotient 
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den 
økonomiske ramme 
 
 
 
 
 
/ 

Lavere klassekvotienter – eller? 

 

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4562_5814373/bilag_1_-_temaoversigt_til_buu_17.06.2020.pdf
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I forbindelse med finansloven for 2020 blev det vedtaget at styrke 
folkeskolen ved at afsætte 275 mio. kr. i 2020 stigende til 808 mio 
kr. i 2023 og frem. 
 
Der blev d. 2. juni 2020 indgået en aftale om, at de 275 mio. kr. 
skal gives som et tilskud til kommunerne specifikt til at ansætte 
flere lærere i folkeskolen. I aftalen er det slået fast, at pengene 
skal lægges oven i det budget, som er vedtaget for 2020 i 
kommunen. Det betyder, at pengene skal bruges til flere lærere 
på skolerne, ud over det, der allerede er planlagt med. 
 
Pengene bliver i 2020 fordelt ud fra kommunernes elevtal for 
børnehaveklasse - 9. klasse. Svendborgs andel af de 275 mio. kr. 
er i 2020 opgjort til 2,7 mio. kr., stigende til 7,9 mio. kr. i 2023.  
 
I en skrivelse til skolerne i Svendborg har forvaltningen opfordret 
skolerne til, at pengene bruges til en styrkelse af arbejdet med de 
mangfoldige læringsmiljøer. Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at hvis pengene ikke bruges til ekstra lærere, går de tabt. 
 
Vi vil opfordre de tillidsvalgte til, at gå i dialog med ledelsen på 
skolerne og få sat mangfoldige læreringsmiljøer på dagsordenen i 
MED-udvalget. Dermed får MED-udvalget også lærernes 
pædagogiske forslag til udviklingen af de mangfoldige 
læreringsmiljøer med i overvejelserne om, hvordan alle midler – 
både dem skolen har fået i budget 2020 og de nye 
lærerressourcer – bliver anvendt. 
 
I skemaet nedenfor kan I aflæse, hvor mange penge, det drejer 

sig om på de enkelte skoler. Første del af pengene skal bruges i 

2020 dvs. fra aug. 20 til dec. 2020. Se den røde kolonne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7 mio. kr. i 2020, stigende til 7,9 mio. kr. 

i 2023 til folkeskolerne i Svendborg 

 

Eksempel:  

Issø-skolen skal bruge 210.293 kr. 

(rød kolonne) på ekstra lærere fra 

aug. 2020 til og med 31.dec. 2020. 
(første del af skoleåret 20/21). 
Resten af skoleåret 2020/2021, fra 

den 1. jan. 2021 frem til 31.juli 

2021 er der så 209.904 kr. tilbage 
til at bruge på ekstra lærere. 
(Regnestykket: Den grønne 

kolonne 388.724 kr. minus 210.293 

kr. fra den røde kolonne giver 

209.904 kr.) 

 

I skoleåret 2021/2022 og de efterfølgende skoleår har skolerne det beløb, der står i kolonnen 
til rådighed og kan planlægge med et beløb for det samlede skoleår. 
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Opgørelse af arbejdstid i forbindelse 

med tjenesterejser 

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse 

med lejrskoler 

Arbejdstiden på studieture skal opgøres på flg. måde:  På 
fremmed/midlertidigt arbejdssted får man arbejdstid for 
tiden mellem mødetidspunkt og det tidspunkt, man kan 
forlade arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer 
mindre end ½ time, og den ansatte står til rådighed for 
arbejdsgiveren. Dette foregår efter § 7 nr.1 i 
”Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne” 

 

Rejsetiden skal opgøres på flg. måde: Rejsetiden opgøres 
som rejsetiden fra fast arbejdssted til fremmed arbejdssted. 
Dog skal rejsetiden maksimalt regnes med 13 timer på et 
døgn (se § 7 nr. 8). 
Har man flere arbejdssteder på et studieophold, kan der 
være rejsetid mellem arbejdsstederne. 

 

Rejsetiden + arbejdstiden udgør den samlede arbejdstid på 
studieturene. 

Ud fra programmet på studieturen kan lederen før 

tjenesterejsen påbegyndes beslutte, om der er dele af 
programmet, man selv kan vælge, om man vil deltage i. Det 
kunne f.eks. være et socialt aftenarrangement eller lign. 
 

De første 14 timer pr. døgn, man er på lejrtur, tælles som 
arbejdstid. Timerne ud over de første 14 timer, tæller som 
rådighedstjeneste og medregnes med 1/3 i arbejdstiden.   
 
Er der eksempelvis afgang fra skolen mandag kl. 7.00, og man 
er afsted flere dage, så tæller de 14 timer fra 7-21 som 
arbejdstid, mens de tre timer fra 21 til 24 tæller som 
rådighedstid. Man vil således i dette eksempel have 15 
arbejdstimer i alt på den første dag af lejrturen. En dag, hvor 
man er afsted hele døgnet fra kl. 0.00 til kl. 24.00 vil tælle 17 
1/3 arbejdstimer. 14 timer for de første 14 timer i døgnet og 10 
rådighedstimer, der tælles med, med 1/3. 
 
Når man er på lejrtur, har man altså flere arbejdstimer pr. dag 
end i en normal arbejdsuge. De fleste skoler beregner dette 
på opgaveoversigten ved at beregne, hvor mange ekstra 
timer, man har og skrive de timer på som ét tal. 
 
 
Er du i tvivl om, hvorvidt din arbejdstid for tjenesterejser eller 
lejrskoler er korrekt beregnet, skal du kontakte din 
tillidsrepræsentant eller kredsen. 

 

Hvordan opgøres 

arbejdstiden i 

forbindelse med 

studieture og 
lejrskoler? 
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Arbejdstilsynet åbnes nu helt op igen 

efter corona-nedlukning 

 

 

 

 

 

Psykisk arbejdsmiljø 

og ergonomi har 
været nedprioriteret 

Arbejdstilsynet har nu åbnet helt op for tilsynsindsatsen igen og 

omfatter alle tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Vi ser det i høj grad 

som en imødekommelse af den kritik, der har været fremsat fra 

den samlede fagbevægelses side. 

Arbejdstilsynets tilsynsindsats har siden nedlukningen af Danmark 

og frem til 14. april været begrænset til tilsyn med alvorlige 

ulykker, klager og smitterisiko. Der er ikke blevet ført tilsyn i 

forhold til f.eks. psykisk arbejdsmiljø og ergonomi, hvilket stadig 

er en udfordring på mange arbejdspladser. 

Siden den 14. april er tilsynet gradvist blevet udvidet af flere 

omgange, og siden 8. juni har der været grundtilsyn i stort set 

alle brancher med tjek af væsentlige arbejdsmiljøproblemer 

som kemi, ergonomi og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets 

indsats udvides nu til næsten fuld åbning. 

Kilde: FH 

 

 

Reaktioner fra Arbejdstilsynet i forbindelse med COVID-19: 

Hvis der ikke er truffet effektive foranstaltninger for at undgå 

smitte, vil arbejdstilsynet reagere med et strakspåbud. Du kan 

læse mere om ”Reaktionsvalg, hvis arbejdsgiveren ikke har 

truffet effektive foranstaltninger mod smitte” via linket 

https://at.dk/om-os/interne-

retningslinjer/kvalitetsprocedurer/detailtilsyn/dt-3/bilag-1/ 

På arbejdspladserne bør man være særlig opmærksomhed på: 

• Risiko for fald- og snubleulykker – da udendørs og inden-

dørsarealerne bruges anderledes og hyppigere i dag, 

kan der være øget risiko for denne type ulykker. 

• At alle er oplært og instrueret i eventuelle nye opgaver 

så som undervisning af andre klasser end normalt, udfø-

relse af andre opgaver og lign. 

• At alle er oplært og instrueret i, hvordan den hyppige 

rengøring på skolerne skal foregå og med hvilke produk-

ter og i den forbindelse evt. anvendelse af værnemidler 

f.eks. handsker. 

 

 

 Arbejdsmiljøet er ekstra udfordret 
af udendørsarbejdet 

https://at.dk/om-os/interne-retningslinjer/kvalitetsprocedurer/detailtilsyn/dt-3/bilag-1/
https://at.dk/om-os/interne-retningslinjer/kvalitetsprocedurer/detailtilsyn/dt-3/bilag-1/
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Ny lokal struktur indenfor FH 

I Øhavets Lærerkreds deltager vi i arbejdet med oprettelsen af 
en ny lokal struktur indenfor FH, Fagbevægelsens 
Hovedorganisation, der organiserer ca. 80 faglige 
organisationer i Danmark og repræsenterer mere en 1,4 
millioner lønmodtagere. Den nye struktur skal besluttes i 
september 2020 og træde i kraft d. 1 januar 2021. Vi er som 
forening meget optaget af, hvordan vi kan skabe noget nyt 
og blive en interessant politisk samarbejdspartner. Vi skal bruge 
dette forum til at opnå indflydelse og påvirke udviklingen af 
velfærdssamfundet og skabe resultater til gavn for 
medlemmerne. Vi har særlig fokus på lokale forhold og ønsker 
at den nye struktur skal understøtte muligheder for at påvirke 
udviklingen lokalt. FH skal søge indflydelse og samarbejde med 
kommuner og erhverv om at skabe gode arbejdsvilkår, mulig-
heder for ungdomsuddannelser, praktikpladser, udvikling af 
den grønne linje - og meget gerne en læreruddannelse til 
Sydfyn. 

Hvordan den endelige struktur bliver, og i hvilket omfang FH vil 
øge mulighederne for lokal indflydelse, afklares i de 
kommende måneder, og vi vil i kommende nyhedsbreve 
komme med opdateringer.  

 

 

Indefrosne feriepenge tøs op 
Der er som bekendt åbnet mulighed for at få udbetalt op 
til tre uger af de feriepenge, der ellers skulle have været 
indefrosset indtil pensionsalderen. Alle, der har været i 
arbejde i overgangsåret 1. september 2019 – 30. august 
2020 har optjent indefrosne feriepenge. Det gælder både 
timelønnede og funktionærer. For hver måned, du har 
arbejdet, har du optjent, hvad der svarer til 2,08 
feriedage. Man skal dermed have arbejdet i mindst 8 hele 
måneder for at få udbetalt alle tre uger. 
  

I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen 
blev der indført en bestemmelse i Folkeskolelovens § 16 b, 
som giver kommunerne mulighed for at afkorte 
undervisningstiden i indskolingen ved at konvertere den 
understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i 
fagundervisningen. 

I maj 2019 blev aftalen om en mere åben og fleksibel 
folkeskole vedtaget, og Folkeskoleloven blev udvidet med 
§ 16 d, som gør det muligt også at forkorte skoledagen for 
mellemtrin og udskoling. 

Ifølge § 16 d vil alle klasser på mellemtrin og i udskoling 
have en generel mulighed for at konvertere op til to 
klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser pr. 
uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende 
personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med 
de lokale ønsker og behov. 

 
 

Afkortning af skoledagen 
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Sydfyns Kulturforening planlægger event i 

samarbejde med lærere og elever 

 

 

Sydfyns Kulturforening planlægger en total-teateroplevelse i 
forbindelse med Landsstævnet L2021 næste sommer.  I 
samarbejde med flere lokale og regionale kulturinstitutioner 
er SFK medinitiativtager og samarbejdspartner i produktionen 
af ”Fjeren og Rosen”, der skal afvikles på havnen med 
gigantdukker, stort orkester, korsangere, vildt lys og dansere.  
 
Arrangørerne forventer 3-7000 deltagere. Det er 
Baggårdteatret, der står som producent på den store 
samskabelsesevent, hvor kommunens borgere i alle aldre 
samt tilrejsende gæster inviteres til at deltage.  
 
Forestillingen er bygget over Josefine Ottesens nyklassiker 
”Eventyret om Fjeren og Rosen”. Der forventes at blive trykt et 
særoplag af romanen, som udleveres til alle elever på 
mellemtrinnet. Planen er så efterfølgende at tilbyde skolens 
mellemtrin en række korte workshop-forløb, hvor eleverne 
kan arbejde med scenografiske opgaver og enkle 
koreografier. Her kan der blive brug for frivillige, evt. 
pensionerede lærere. 
 
Der vil komme yderligere information efter sommerferien.  
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Vi får brug for jeres hjælp: 
Nødundervisning efter genåbningen 

I starten af det nye skoleår vil vi, i kredsen, indsamle jeres 
erfaringer fra nødundervisningen. Der er formentlig et væld 
af pædagogiske erfaringer, som kan danne grundlag for 
det videre pædagogiske arbejde med folkeskolen i Øhavets 
Lærerkreds.  
Derudover har de fleste af jer formentlig oplevet, at 
perioden har haft betydning for trivslen og det psykiske 
arbejdsmiljø på jeres arbejdspladser. 
Der er allerede flere skoler, der er i gang med at evaluere 
perioden, så det bliver spændende at dykke ned i. 
 
 

 

Fraktion 4 

Næste skoleårs aktivitetsfolder ”på gaden” 

Folderen over aktiviteter for pensionister sendes i denne tid 

ud til medlemmerne i Fr. 4. De fleste vil modtage folderen i 

deres mailboks, men der er endnu en lille gruppe, som får 

den tilsendt med post. Husk at give kredskontoret besked, 

hvis I får ny mailadresse.  

 

Af næste års arrangementer kan nævnes:  

• Genforeningstur til Sønderjylland 

• Nytårsbrunch 

• Tur til Frederiksdal og Nordsjælland 

• Tur til Christiansborg og TV2 

 

Der åbnes for tilmelding d. 17. august 2020. 

Se yderligere oplysninger i folderen og på hjemmesiden 

www.kredskontoret.dk. 

 

 

              

 

http://www.kredskontoret.dk/
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Sommerferie – kontoret er lukket   2. juli - 2. august 

Åbent medlemskursus           11.-12. september 

Kongres           22.-23. september 

 

 

Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Torsdag d. 2/7 og fredag d. 3/7 kan vi kontaktes på ho-

vednummeret indenfor normal åbningstid. I perioden 

6/7 til 31/7 kan kredsformand Lone Clemmensen kon-

taktes i akutte tilfælde på tlf. 22 22 83 58 på hverdage i 

tidsrummet 9.00-11.00 eller på mail loc@dlf.org. 

Øhavets Lærerkreds  

Færgevej 32 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 0162 

Mail 086@dlf.org 

Kontoret er åbent 

Mandag-torsdag 10.00-16.00 

Fredag 10.00-15.00 

Telefonen er åben 

Mandag-fredag 9.30-12.15 og 12.45-15.00 

Fredag dog kun til kl. 14.00 

 

 

Kontakt kredsen 

 

 

Rigtig god 

sommerferie! 

Bidragsydere til dette nyhedsbrev: Lene Kingo, Susanne Mortensen, Lone Clemmensen, Thomas Henriksen, 

Pia Ewe Jensen, Anne-Sophie Askjær 
Red.: Johanna Bauenmand 
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