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Svendborg den 21. april 2015 Lone Clemmensen 

Endelig kommunikationspolitik, plan for ansvarsfordeling, frihedsbrev samt etiske regler for 

kommunikation 

ØHAVETS LÆRERKREDS´ KOMMUNIKATIONSPOLITIK   

Øhavets Lærerkreds ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og 

omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet og kvalitet.    

Mål                        

Målet er at engagere og involvere medlemmerne og udbrede kendskabet til og vinde forståelse for 

foreningens synspunkter og holdninger i medlemskredsen og i omverdenen.   

Udadtil vil Øhavets Lærerkreds være aktiv på den skole- og uddannelsespolitiske scene, være med til at 

påvirke politikere og forvaltning i retning af en kvalitetsmæssig udvikling af folkeskolen og vores andre 

arbejdsområder samt forbedring af lærernes, børnehaveklasseledernes og de øvrige medlemmers 

arbejdsmiljø.   

Foreningen varetager nemlig også interesserne for en række medlemmer, der har andre arbejdspladser 

eller har en anden tilknytning til skolen. Det gælder blandt andet professionsbachelorer, psykologer, tale-

hørelærere, konsulenter i forvaltningen, lærere på CSV, naturskolen, UU-center Sydfyn og Den Fri Fagskole i 

Skårup. Vores kommunikation skal ligeledes henvende sig til disse grupper og behandle deres særlige 

forhold. Det gælder også det store antal pensionister og gruppen af ledige.  

Vi skal være dagsordenssættende, slå nye temaer an, komme med anderledes vinkler og udvikle relationer. 

Det skal ske med bevarelse af vores troværdighed og legitimitet.  

Om kommunikationen  

Kommunikationen på de forskellige platforme skal være værdifuld for medlemmerne og skabe 

samhørighed. Alle medier skal bidrage til en langsigtet og nødvendig investering i lærerprofessionens 

identitet, kvalitet og styrke.  

 

Vi vil levere:  

 Nyheder; hvad der sker lige nu politisk, organisatorisk og på skolescenen.   

 Beslutninger på Christiansborg og udlandet belyses med en lokal vinkling, holdninger eller 

synspunkter. 

 Lokalpolitiske- og forvaltningsmæssige beslutninger. 

 Kredsstyrelsens politiske vedtagelser og initiativer. 

 Fagpolitisk debat. 

 Arbejdets indhold, løn- og arbejdsvilkår. 

 Kollegers pædagogiske initiativer og udviklingsprojekter og aktiviteter på skolerne.  

 Uddannelses- og samfundspolitik.  

 Danske og udenlandske forskningsresultater og udviklingsarbejder.  
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Øhavets Lærerkreds vil arbejde for:                        

At medlemmerne får opfyldt ovenstående via foreningen og dermed oplever, at foreningen er dét sted, 

hvor lærerprofessionen debatteres og udvikles og dermed er med til at styrke medlemmernes identifikation 

med foreningen.  

At både medlemmer og offentlighed får grundigt kendskab til vores initiativer og reaktioner på udspil fra 

arbejdsgivere og politikere, forskere og medier m.fl.    

Debat blandt medlemmerne om fagpolitik, arbejdets indhold og vilkår.  

Foreningens mediemæssige platforme  

 Hjemmesiden indeholder både grundlæggende oplysninger om foreningen og dens virke og 

lærerjobbet. Den er aktuel med nyheder, historier fra skolerne, de øvrige arbejdspladser og det 

politiske liv, udvalgte debatindlæg mv. Den fungerer også som foreningens vidensbank, hvor TR, 

AMR og medlemmer kan hente regelsæt m.v.   

Styrelsesmedlemmerne tager hver fjortende dag på skift vedkommende fagpolitiske emner op i 

”Nyt” for at sætte gang i debatten. ”Nyt” kan lægges også på Facebook.  

Webredaktøren kan ud fra journalistiske kriterier som relevans og aktualitet bringe debatindlæg på 

hjemmesiden. 

 Facebook giver mulighed for spontane tilkendegivelser, udveksling af billeder, interaktivitet og 

debat.  

 TR- og AMR skrivelser (”mandags nyt”) leverer solide og relevante oplysninger fra foreningen af 

faglig karakter.  

 Nyhedsbreve sendes til medlemmerne på mail. 

 Sms-beskeder til hurtigt og effektivt at få budskaber ud omkring møder, aktiviteter m.v.   

 Evt. Formandens ”klumme” 

Øhavets Lærerkreds på Facebook  

Kredsens Facebook retter sig særligt til foreningens medlemmer, men også til politikere, kolleger i andre 

kredse, forældre m.fl.  

Opgaven er at gøre mødet med kredsen på Facebook til et positivt møde med fagforeningen, både hvad 

angår fagligt nyt, tilbud og spændende initiativer. Kommunikation på Facebook foregår efter andre sociale 

regler, end når man besøger en hjemmeside. Folk oplever Facebook som deres domæne.   

Alle, der er tilknyttet kredsen, opfordres til at ’Synes godt om’ / ’dele’ indlæggene på hjemmeside og 

Facebook, således at de spredes til andre. 

De ”ansvarlige” poster jævnligt fagpolitiske oplysninger og synspunkter i kort form. Platformen har en mere 

uforpligtende karakter og tegner dermed ikke nødvendigvis Øhavets Lærerkreds.   

Kredskontoret skal aktivt omtale vores Facebook-side i forbindelse med kurser, ture, arrangementer mv. 

således, at Facebook bliver en nær og vedkommende del af foreningens kommunikation.  
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Ansvar for kommunikationspolitikken i Øhavets Lærerkreds. 

Kredsformanden er overordnet ansvarlig for, at kommunikationspolitikken omsættes i handling. Dvs. har 

ansvaret for: 

 At hjemmesiden hele tiden er et besøg værd og relevant for medlemmerne og andre interessenter.  

 At der skrives artikler til hjemmesiden og evt. Facebook. 

 At der laves interview med kredsstyrelsesmedlemmer, medlemmer og øvrige interessenter og 

interviewene lægges på hjemmesiden. 

 At der kommer indlæg til Facebook. 

 At der udarbejdes spørgeskemaer, og at disse sammenfattes.  

 At ovenstående sker i et samarbejde med sekretær (Johanna), informationsmedarbejderne (Steen 

og Nete) og kredsstyrelsen.  

Kredsformanden, informationsmedarbejderne og kredsens sekretær kan ud fra journalistiske kriterier som 

relevans og aktualitet bringe debatindlæg på hjemmesiden og Facebook. 

Opgaver for sekretær (Johanna): 

 Vedligeholdelse af de faglige dele af hjemmesiden. Arbejdet understøttes af kredsens konsulent og 

de politiske ansvarlige inden for de forskellige fagpolitiske fagområder. 

 Opdateringer vedr. seniorerne.  

 Sprogpolitik-grammatik. 

 Skabeloner til brug ved ekstern kommunikation. 

 At aktiviteter, arrangementer, møder mm. bliver lagt på hjemmesiden og Facebook. 

 Sammen med kredsformanden, informationsmedarbejderne, bidrage til den løbende 

kommunikation på Facebook.  

 Redigere interview til hjemmesiden. 

 Oprettelse af sms-grupper.  

Opgaver for Informationsmedarbejder (Steen)  

 Mandagsbreve til TR. 

 Nyhedsbreve til AMR i samarbejde med Pia. 

 Sammen med Johanna, Nete og Lone at bidrage til den løbende kommunikation på Facebook.  

 At skrive artikler til hjemmesiden. 

 Redigere interview til hjemmesiden. 

 Opsætningen/ændring af hjemmesiden. 

Opgaver for Informationsmedarbejder (Nete) 

 Nyhedsbreve til medlemmerne i samarbejde med Lone. 

 At der udarbejdes spørgeskemaer og at disse sammenfattes.  

 Sammen med, Johanna, Steen og Lone, at bidrage til den løbende kommunikation på Facebook. 

 At lave interview med kredsstyrelsesmedlemmer, medlemmer og øvrige interessenter og lægge 

interviewene lægges hjemmesiden. 
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Opgaver for formanden (Lone): 

 Den fagpolitiske linje på vegne af bestyrelsen.  

 At tage fotos evt. filmklip, der understøtter indhold på hjemmesiden og på Facebook. 

 Bidrage med historier fra medlemmernes arbejdspladser og kredsens samarbejdsparter i 

samarbejde med Nete og Johanna. 

 Koordinere opgaverne i forhold til kommunikationspolitikken. 

 Koordinere samarbejdet mellem informationsmedarbejderne og sekretæren. 

 Sammen med informationsmedarbejderne og sekretær at bidrage til den løbende kommunikation 

på Facebook.  

 

Sekretær, informationsmedarbejdere og kredsformand skal ved hjælp af fornøden uddannelse være i stand 

til at varetage de beskrevne opgaver.  Større uddannelsesaktiviteter besluttes af kredsstyrelsen. 

Succeskriterier  

Vi vil jævnligt vurdere, om indsatsen på diverse felter kan siges at have båret frugt.  

Dette vil ske gennem medlemsundersøgelser i Survey X-act. 

Vurderingen af områderne kan medføre, at vi omprioriter vores indsats og lægger større vægt på de måder 

at kommunikere på, der har bedst genklang.                     

Evaluering        

 Kredsstyrelsen vil hvert kvartal bedømme i hvilket omfang, kommunikationen lykkes.  

 TR’erne vil med mellemrum blive spurgt om deres mening om foreningens kommunikation.  

 Kommunikationen beskrives i beretningen og vil derfor være et emne på generalforsamlingen.    
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Frihedsbrev for informationsmedarbejdere og kredsens sekretær i Øhavets Lærerkreds 

Foreningens hjemmeside og Facebook side er med til at beskrive medlemmernes problemer og 
udfordringer, så de kan genkende deres egen hverdag, samtidig med at der tegnes pædagogiske og 
fagpolitiske udviklingsmuligheder og -tendenser. Hjemmesiden og Facebook side bliver redigeret ud fra 
journalistiske principper om aktualitet, interesse, væsentlighed og alsidighed.  

Indholdet skal, udover at være bestyrelsens talerør, også beskrive Øhavets Lærerkreds’ initiativer og 
holdninger og i artikler og reportager først og fremmest problematisere frem for at agitere. Derved kan 
hjemmesiden og Facebook siden leve op til læsernes berettigede krav om troværdig, saglig information og 
kritisk vinkling, der giver medlemmerne mulighed for at identificere sig med deres fag og fagforening.  

Informationsmedarbejderne og kredsens sekretær må forudsættes at dele foreningens grundsyn, 
idégrundlag og formålsbestemmelser. Inden for denne ramme skal de have frihed til at forme det 
journalistiske stof.  

 

Etiske regler  

 

Kritik bør udvises over for kilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlige 
interesser eller skadevoldende hensigt.   

Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal 
efterprøves i særlig grad inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende.  

Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde.  

Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel.  

Andres tillid må ikke misbruges. Der bør vises særlig hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være 
klar over virkninger af deres udtalelser. Andres følelser, uvidenhed eller svigtende dømmekraft bør ikke 
misbruges.  

Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på webredaktørens, sekretærens, 
informationsmedarbejderen eller formandens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i 
de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i sådan form, at læserne får klar mulighed for at 
blive opmærksom på denne.  

Artikler, interview, ”Nyt” klumme m.m. signeres.  

 

    

 

 


