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AKTIVITETSKALENDER 

 

Medlemsundersøgelsen vedr. arbejdsforhold viste store problemer på følgende områder: Børn med særlige behov, 

arbejdstilrettelæggelsen, forberedelse og efterbehandling af undervisning, stress og manglende pauser samt ledernes 

manglende vægtning af opgaver. 

Medlemsundersøgelse vedr. arbejdsforhold 

Lokalt: 

Årligt TR/AMR-kursus 

Kommunale budgetseminarer 

Åbent medlemskursus 

Møder i kommunale MED-

udvalg 

Temaeftermiddag for AMR 

Arrangementer for 

børnehaveklasseledere 

TR-møder 

AMR-møder 

Styrelsesmøder 

Styrelsesinternat 

Dialogmøder med politikerne 

Medlemsundersøgelse 

Arrangement om læringsledelse 

Meningsdanneruddannelse 

 

Forpligtende samarbejde på Fyn: 

Kursus for nye AMR 

Kongresforberedende møde 

Møder i det forpligtende 

samarbejde

det forpligtende samarbejde

 

DLF: 

Kongres 

Regionale TR-møder 

Kredsformandsmøder 

Diverse konferencer 

det forpligtende samarbejde
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DAGSORDEN 

 

Ordinær generalforsamling 

Mandag d. 13. marts 2017 kl. 18.15-20.15 

Vestermarkskolen, Fåborgvej 60, 5762 Vester Skerninge 

og på Marstal Skole for medlemmer bosiddende på Ærø 

1. Valg af dirigent (Forslag: Niels Munkholm Rasmussen) 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskaber 

5. Indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

7. Evt.  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal foreligge skriftligt og være 

kredskontoret i hænde senest d. 3. marts 2017.  

Bilag til dagsordenen kan læses på kredsens hjemmeside. Budget, regnskab og forslag til 

kontingent kan ses i den skriftlige beretning, som kan læses på hjemmesiden fra d. 8. marts 

2017. 

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning 

efter generalforsamlingen senest d. 3. marts 2017.  
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KONTINGENTFORSLAG 

 Kreds pr. md. DLF pr. md. I alt pr. md. I alt pr. kv. 

Fraktion 1-2 86 100 * 186 558 

Fraktion 4 17 71 88 264 

Fraktion 6 11 94 105 315 

* Hertil skal lægger 420 kr. i konfliktkontingent for medlemmer, der ikke var omfattet af konflikten. 

 

Forslag til kontingent for perioden 1/8 2017 – 31/3 2018 

 Kreds pr. md. DLF pr. md. I alt pr. md. I alt pr. kv. 

Fraktion 1-2 286 213 499 1497 

Fraktion 4 17 71 88 264 

Fraktion 6 11 94 105 315 

 

FORRETNINGSORDEN 
 

Øhavets Lærerkreds´ forslag til fastsættelse af forretningsorden 

Forslag til kontingent for perioden 1/4 2017 – 31/7 2017 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 
2. Der vælges stemmeoptællere. 
3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller 

udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 

4. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 
Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

5. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet ligesom dirigenten kan tillade en 
kort svarreplik. 

6. Dirigenten kan bestemme at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid 

være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten kan stille forslag om, at debatten afsluttes 
straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formand og 
forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 

7. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i 
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 

8. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 15, hvorefter 
ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer 

herfor. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis et enkelt 
medlem af generalforsamlingen kræver det. 

9. Formanden eller styrelsen kan forlange debatten afbrudt for at afholde et kort styrelsesmøde. 
10. Der er rygeforbud i salen.  
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På sidste generalforsamling, blev 

kredsen bl.a. bedt om fortsat at 

arbejde for en aktiv politik for at 

forbedre lærernes arbejdsforhold. 

Hvordan har I grebet dette an? 

”Vi har forsøgt at få 

politikerne i tale via 

dialogmøder i Svendborg og 

på Langeland. Derudover har 

vi også forhandlet en 

arbejdstidsaftale i Svendborg, 

og vi har indledt 

forhandlinger på Langeland, 

som vi håber kommer i hus 

til foråret 2017. 

I den forbindelse er vores 

gentagede 

medlemsundersøgelse også 

værd at nævne. Resultatet 

gav stor bevågenhed i de 

lokale medier og er blevet 

brugt som 

baggrundsmateriale i vores 

forhandlinger.  

Endeligt har vi også sat stort 

fokus på arbejdsforhold i 

forbindelse med vores 

indsatsområder i arbejdet 

med TR og AMR. I 

samarbejde med 

DeltagerDanmark brugte vi 

det årlige kursus for TR og 

AMR til at arbejde med 

netop arbejdsforhold. 

Hvordan skaber vi 

arbejdsglæde? Og hvordan 

forbedres arbejdsforholdene 

på de enkelte skoler?”  

Har I arbejdet på andre fronter i 

forhold til at forbedre lærernes 

arbejdsforhold? 

”Vi har samarbejdet på tværs 

med andre af de lokale 

fagforeninger, da vi som 

offentligt ansatte har 

sammenlignelige 

arbejdsmiljøproblemstillinger 

og oplever konstante 

besparelser. I år har det 

udmøntet sig i, at vi har 

planlagt og gennemført to 

velfærdsdemonstrationer i 

Svendborg og på Langeland. 

Derudover er det blevet en 

tradition, at vi deltager aktivt 

i planlægning og afholdelse 

af 1. maj-arrangementet i 

Svendborg.”  

Hvordan kom det i stand, at 

man begyndte at forhandle en 

arbejdstidsaftale i Svendborg? 

”Vi har gennem de sidste par 

år bedt kommunerne om 

forhandlinger i forhold til 

bilag 4. Det, som skabte 

gennembruddet i år, var bl.a. 

et af de førnævnte 

dialogmøder samt en 

henvendelse fra Dorthe 

Ullemose (DF). Hun havde 

ændret holdning i forhold til 

en aftale og stillede forslag i 

byrådet om indgåelse af en 

arbejdstidsaftale med 

lærerne.” 

Hvornår trådte 

arbejdstidsaftalen i Svendborg i 

kraft? 

”Aftalen træder først i kraft i 

skoleåret 17/18, og derfor 

har aftalens intentioner så 

vidt som muligt skulle følges 

i skoleåret 16/17. På 

Langeland er vi på 

nuværende tidspunkt i gang 

med at forhandle en aftale 

med udgangspunkt i aftalen i 

Svendborg.  

Da aftalen blev indgået, 

afholdt vi et møde på 

Tåsingeskolen sammen med    

ARBEJDSFORHOLD 
2016 blev året, hvor der igen blev forhandlet en arbejdstidsaftale for lærerne i 

Svendborg. Men hvilke forbedringer medfører sådan en aftale, og hvordan arbejder 

kredsen generelt med lærernes arbejdsforhold? Vi har spurgt Lone Clemmensen 
(formand) og Hanne Nielsen (styrelsesmedlem).  
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forvaltningen, lærere og 

ledere. På den måde sørgede 

vi for, at den blev skudt godt 

i gang. På nuværende 

tidspunkt er vi i gang med at 

evaluere, hvordan det så er 

gået med at følge aftalens 

intentioner i det nuværende 

skoleår. På Ærø mødes vi 

ligeledes med parterne, og vi 

er blevet enige om, at 

skoleleder og TR planlægger 

skoleåret i forhold til 

intentionerne i bilag 4.” 

Hvor længe gælder 

arbejdstidsaftalen? 

”Aftalen i Svendborg gælder 

til og med skoleåret 17/18, så 

den er forhandlet hjem for to 

skoleår.” 

Hvilke forbedringer medfører 

aftalen for lærernes 

arbejdsforhold i Svendborg? 

”Intentionerne er at forbedre 

lærernes opgaveoversigt, så 

man får en større forståelse af 

og gennemskuelighed i 

arbejdsopgaverne. Der skal 

altså være en tydelig 

forventningsafstemning 

mellem leder og medarbejder 

om opgavernes udførelse. 

Derudover understøtter 

aftalen også lærernes 

professionelle ansvar for 

undervisningen, idet der også 

er indgået en aftale om 

fleksibilitet i forhold til 

arbejdstiden. Her er flextiden 

et udtryk for en større tillid 

mellem leder og medarbejder 

i forhold til 

opgavevaretagelsen.  

Aftalen indeholder også en 

fastsættelse af et årligt 

undervisningstimeantal på 

800 timer pr. lærer. Det har 

vi gjort for at understøtte 

kerneopgaven, nemlig 

elevernes undervisning.  

I forhold til at sikre 

forberedelsestid til den 

enkelte lærer er 

intentionerne, at lærere, der 

tildeles andre opgaver end 

undervisning, skal reduceres i 

undervisningstimeantal. På 

den måde kommer der en 

balance mellem 

undervisning, forberedelse og 

øvrige opgaver.”  

Hvad har kredsen lagt vægt på i 

forhandlingerne om 

arbejdstidsaftalen? 

”Vi har lagt vægt på 

fleksibilitet, forberedelse, tid 

på opgaverne og et 

maksimalt 

undervisningstimeantal. Vi er 

ikke kommet igennem med 

det hele, men vi synes trods 

alt, at vi har fået en god start 

på en aftale i Svendborg.”  

Hvordan ser det ud med en 

arbejdstidsaftale på Langeland? 

”De vil meget gerne 

forhandle en aftale, og det vil 

vi selvfølgelig også gerne. På 

nuværende tidspunkt er det 

planlagt, at vi skal afholde et 

møde i marts 2017, hvor 

detaljerne skal drøftes. Men 

det er vores opfattelse, at de 

gerne vil skabe gode forhold 

for lærerne på Langeland. 

Man kan sige, at 

arbejdstidsaftalen i 

Svendborg har skabt vej for, 

at de har fået lyst til at 

forhandle på Langeland, så 

den har helt sikkert skabt en   

Modtageklassen på 
Ørkildskolen lukkes 

Det er vores holdning, at 
modtageklassen skulle 

bevares. Den viden, der 
gennem mange år er 

oparbejdet hos personalet 
kan ikke uden videre 

overføres til de almindelige 

børnehaveklasser, hvor 
børnene nu fordeles, og 

hvor man ikke er gearet til 
denne nye opgave.  
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forbedringer i forhold til de 

specifikke vilkår på den 

enkelte skole.”  

Hvilken rolle har TR og AMR 

fået i forhold til 

arbejdstidsforbedringer på 

skolerne? 

”De har en meget central 

rolle. Der er langt mere 

dialog mellem TR, AMR og 

kredsstyrelsen i forhold til 

arbejdsforhold på skolerne. 

Vi har fået et langt større 

samarbejde, og særligt AMR 

har fået en meget større rolle. 

En årsag er, at 

overenskomsten er meget 

uklar og svær at gennemskue 

for den enkelte. Derfor er der 

behov for sparring med andre 

skoler og særligt kredsen i 

forhold til faglige forhold.”  

Skrøbelev Skole 

Kredsen har i foråret og 
efteråret arbejdet hårdt på 

at bevare Skrøbelev som en 
selvstændig skole. Det 

skete hovedsageligt 
gennem arbejdet med 

vedtagelse af en ny 
styrelsesvedtægt for 

skolevæsenet på 
Langeland. 

positiv effekt.” 

Hvordan har kredsen 

kommunikeret med 

medlemmerne i forhold til at 

undersøge, hvilke ønsker de har 

til jeres aktive, politiske arbejde 

med bl.a. arbejdstidsaftalen? 

”Hvert år foretager vi en 

medlemsundersøgelse blandt 

medlemmerne i Svendborg, 

på Langeland og Ærø, som 

bliver tilpasset i forhold til de 

forbedringer, som vi opnår år 

for år. Vi spørger ind til, 

hvilke problemer lærerne 

oplever i forbindelse med 

deres arbejdsvilkår, og det 

danner det direkte grundlag 

for de forhandlinger, vi har 

med kommunerne. Vi laver 

også undersøgelser blandt 

forskellige medlemsgrupper, 

fx blandt lærere, som løser 

inklusionsopgaver, så vi får 

en større viden om lige 

nøjagtigt det arbejdsområde.  

I det indeværende skoleår har 

vi afholdt et medlemsmøde 

vedr. læringsplatform og 

målstyret undervisning, samt 

fulgt op på TR- og AMR-

møder i forhold til, hvordan 

man tager det, som man har 

lært på kurset med ud på 

skolerne, og arbejder videre 

med det der.  

I Svendborg Kommune er der 

afholdt et dialogmøde med 

politikerne med fokus på 

læringsplatformene og 

målstyret undervisning. 

Endelig har vi også afholdt 

Faglig Klub, hvor lærerne 

kunne beskrive deres behov 

og ønsker i forhold til en 

arbejdstidsaftale.” 

Hvordan bliver der skabt 

forbedringer på 

arbejdstidsområdet lokalt på 

skolerne? 

”Det sker på flere fronter. I 

Svendborg kan TR nu bruge 

aftalen i forhandlingerne med 

lederne. Det giver dem et 

udgangspunkt for dialogen og 

for argumenterne. Ellers 

afholder vi også møder for 

TR og AMR, hvor vi sørger 

for at klæde dem på til 

opgaven. Vi prøver at give 

dem nogle redskaber til, 

hvordan de kan sætte 

drøftelser i gang på skolerne. 

Derudover afholder vi også 

mindre TR-møder for max. 

tre skoler, så de har mulighed 

for at drøfte konkrete 

problemstillinger og udveksle 

erfaringer.  

Man skal heller ikke 

underkende, at ledelsen på de 

forskellige skoler selvfølgelig 

også kommer med input til, 

hvordan man kan skabe 
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Hvilke nye tiltag har I igangsat på 

arbejdsmiljøområdet, og hvad har I 

arbejdet videre med fra sidste år? 

Chikane på sociale medier 

”Chikane er et forholdsvis nyt 

område, som vi har beskæftiget 

os med, da vi på landsplan ser 

en stigning i sager, hvor lærere 

bliver chikaneret på sociale 

medier. Derfor har vi brugt 

nogle af vores AMR-møder på 

at tale om, hvordan vi arbejder 

forebyggende med problemet.” 

Magtanvendelse 

”Et andet område, som vi har 

arbejdet meget med i 

indeværende skoleår er 

magtanvendelse, idet vi også 

her ser en stigning. For at sikre 

at TR og AMR er klædt 

ordentligt på og har viden om 

konsekvenser og forebyggelse, 

inviterede vi Camilla Bengtson 

(juridisk konsulent i 

forhandlingsafdelingen hos 

DLF) til vores årlige 

TR/AMR-kursus på Gl. 

Avernæs. Det resulterede i, at 

TR og AMR fik mulighed for 

at påbegynde arbejdet med at 

udarbejde retningslinjer på 

området for deres egen skole.”  

Vold 

”Et tredje område, som vi har 

haft fokus på siden sidste år er, 

hvordan elevernes vold mod 

lærere på arbejdspladsen bliver 

registreret. Det er et emne, som 

har fyldt meget landspolitisk, 

da der kom nye regler på 

området. Det har betydet, at 

man i de fleste kommuner nu 

har ændret reglerne for, 

hvordan man anvender 

skemaer til indberetning af vold 

mod lærere i kommunerne.” 

Risikovurdering 

”Vi har påbegyndt et arbejde 

med risikovurdering. Det 

betyder, at vi vil styrke det 

forebyggende arbejde omkring 

lærernes arbejdsforhold. I 

samarbejde med AMR og TR 

vil vi styrke den forebyggende 

indsats i forhold til 

arbejdsmiljøet ved at tage 

udgangspunkt i de eksisterende 

problemstillinger på skolerne.”  

Hvordan støtter kredsen de enkelte 

skoler i deres arbejde med 

arbejdsmiljø? 

”Vi har en løbende dialog 

mellem kredsstyrelsen, TR og 

AMR. Kredsstyrelsen og vores 

konsulent er til rådighed i 

forhold til rådgivning for vores 

AMR i deres daglige arbejde.”  

ARBEJDSMILJØ 
Der er ingen tvivl om, at vores lærere i 

Svendborg, på Langeland og Ærø er 

pressede. Nogle går med en følelse af at 
være vikar i deres eget job. Hvad har 

kredsen gjort i forhold til denne 
problemstilling? Styrelsesmedlem,  

Pia Ewe Jensen, fortæller her, hvilke 
nye tiltag, der er blevet igangsat på 

arbejdsmiljøområdet. 

Lukning af specialklasser i 
Svendborg 

Flere af vores medlemmer 
og kredsstyrelsen deltog i 

den lokale debat om lukning 
og omstrukturering af 

specialtílbuddene i 
Svendborg Kommune. I 

vores høringssvar 

tilkendegav vi, at vi ikke 
kunne anbefale de 

foreslåede lukninger. Vores 
medlemsundersøgelse fra 

foråret viste klart, at lærerne 
allerede nu oplever at have 

ringe muligheder for at 
støtte elever med særlige 
behov. Mange oplever 

endda, at deres muligheder 
er blevet dårligere, end de 

var året før.  
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LÆRINGSPLATFORM 
Styrelsesmedlemmerne, Thomas Bjørn 

Henriksen og Allan Østergaard Hansen, 

fortæller her om implementeringen af 

læringsplatforme, samt hvordan dette 

har påvirket lærernes arbejdsmiljø. 
Hvordan kan en læringsplatform 

påvirke lærernes arbejdsmiljø? 

”En læringsplatform kan tvinge 

lærerne ind i en bestemt 

pædagogisk metode: Den 

behavioristiske. Dette kan føles 

som et overgreb og skader i høj 

grad lærernes 

beslutningskapital.  

At arbejde i MinUddannelse er 

tidskrævende i forhold til den 

øgede læring, den eventuelt 

kan skabe hos eleverne. I en 

tid, hvor netop tid er en 

mangelvare, burde man bruge 

tiden på det, som skaber mest 

læring. MinUddannelse er med 

til at øge tidsunderskuddet hos 

mange lærere og kan også 

skabe et øget forældrepres, idet 

evalueringsresultaterne er 

uoverskuelige og dermed kan 

give anledning til mistolkninger 

og forkerte slutninger hos 

elever, lærere og forældre.”  

På hvilken måde har kredsen 

italesat disse problemer? 

”I efteråret 2016 holdt Mette 

Frederiksen et oplæg på 

kredsen for medlemmerne. 

Hun satte fokus på nogle af de 

pædagogiske udfordringer, der 

ligger i at arbejde med 

læringsmål alene. Kritikken gik 

bl.a. på tab af forståelse og 

helhed. Hun introducerede 

også begrebet formålsstyret 

undervisning som en måde, 

hvor man udover snævre 

læringsmål også fokuserer på 

helhed og folkeskolens formål, 

 

når man planlægger 

undervisningen.  

Vi har også inviteret politikere i 

Svendborg Kommune til 

dialogmøde om 

læringsmålstyret undervisning 

og MinUddannelse. 

Tillidsvalgte og lærere fra 

forskellige skoler fortalte om, 

hvordan MinUddannelse 

fungerer i virkeligheden og 

beskrev både fordele og 

ulemper ved portalen samt 

hvilket pres, det lægger på 

lærerne.  

I forlængelse af dialogmødet 

har forvaltningen og udvalget 

inviteret sig selv rundt på 

skolerne, hvor de vil spørge 

specifikt ind til brugen af 

MinUddannelse.”  

Hvilken proces er der i de tre 

kommuner i forhold til 

implementeringen af en 

læringsplatform?  

”I vores tre kommuner har 

processen med indkøb og 

implementering af en 

læringsplatform været vidt 

forskellige. På Ærø er 

processen først i sin 

begyndelse, hvilket måske kan 

være en fordel, idet de kan lære 

af processerne på Langeland og 

i Svendborg. På Langeland 

indkøbte man hurtigt Educa og 

gik i gang med 

implementeringen.  

Det er vores indtryk, at 

implementeringen på  

Langeland er gået ok, og at 

mange lærere er glade for at 

bruge systemet. Dog er det 

tvivlsomt, om det 

evalueringsoutput, som 

platformen laver, er brugbart 

for lærere og forældre 

fremadrettet.  

I Svendborg valgte man en 

proces, hvor lærernes valgte 

repræsentanter på ingen måde 

var involverede i indkøbet af 

MinUddannelse. 

Implementeringen blev lagt ud 

på skolerne med besked om, at 

det skulle være fuldt 

implementeret d. 1/1 2018. 

Derfor blev implementeringen 

genstand for fortolkning på den 

enkelte skole, hvilket har 

betydet, at nogle skoler blot 

stiller krav om at bruge 

systemet som årsplansværktøj 

og afleveringsmappe, mens 

andre tolker det som, at 

samtlige forløb skal nedbrydes 

og evalueres i forhold til 

fagenes læringsmål. 

Specielt i Svendborg oplevede 

man hurtigt frustrationer og 

afmagtsfølelse hos lærerne i 

forbindelse med 

MinUddannelse. Forvaltningen 

foreslår nu en proces, hvor man 

på skolerne finder ud af, hvad 

der giver mening. Vi tror selv 

på, at forvaltningens ændrede 

holdning hænger sammen med 

vores benarbejde.”     



 

9 

På sidste års generalforsamling blev 

I opfordret til at sikre en bedre 

kommunikation mellem kredsen og 

medlemmerne. Hvordan har I 

arbejdet med det? 

”Vi har udsendt flere 

nyhedsbreve, hvor vi oplyser 

vores medlemmer om den del 

af vores daglige arbejde, som er 

relevant for dem. Det kan 

eksempelvis være kommende 

arrangementer, det politiske 

arbejde og artikler om relevante 

emner. Vi har også foretaget en 

medlemsundersøgelse blandt 

alle aktive medlemmer, samt 

været mere aktive på både 

hjemmesiden og Facebook.  

I løbet af året har vi været 

synlige i avisen med flere 

læserbreve, kronikker, 

synspunkter og er blevet 

interviewet i forskellige 

sammenhænge.” 

Er der en sammenhæng mellem, 

hvordan i bruger hhv. Facebook og 

hjemmesiden? 

”Man kan sige, at vi bruger 

hjemmesiden til alle de 

praktiske oplysninger, som 

medlemmerne har brug for. 

Debatter, links til artikler osv. 

bliver i højere grad lagt på  

 

Facebook. På hjemmesiden er 

det os, som kommunikerer til 

medlemmerne, så der er tale 

om envejskommunikation. 

Facebook giver os i højere grad 

mulighed for at praktisere 

tovejskommunikation, da vi 

her kan kommunikere med 

medlemmerne.”  

Hvad har I gjort for at kvalificere 

styrelsens arbejde med 

kommunikation? 

”Hanne er i gang med et 

meningsdanner-kursus, som 

handler om at blive bedre til at 

starte debatter og få noget på 

dagsordenen. I den forbindelse 

blogger hun også på bloggen 

”Skolen indefra”. Vi har også 

været på kursus, hvor vi lærte, 

hvordan man opbygger en 

brugervenlig hjemmeside. Lone 

har været på mediekursus med 

særligt fokus på billeder og 

video.”  

Hvordan har I arbejdet med at 

forbedre hjemmesiden? 

”Vi har omstruktureret den, så 

den forhåbentligt er blevet mere 

brugervenlig. I den forbindelse 

brugte vi meget tid på at 

gennemgå de andre kredses  

hjemmesider og tage det bedste 

med fra hvert sted. Vi brugte 

også værktøjet Google 

Analytics, som gav os et 

overblik over, hvad 

medlemmerne bruger 

hjemmesiden til og hvilken 

information, de er interesserede 

i. Herudfra har vi tilpasset 

siden til medlemmernes behov 

og har gjort den mere 

overskuelig. Endeligt er vi også 

meget opmærksomme på, at 

hjemmesiden er opdateret og 

dynamisk.” 

 

KOMMUNIKATION 
På sidste års generalforsamling blev 
kredsstyrelsen opfordret til at styrke 

kommunikationen med medlemmerne. 
Styrelsesmedlem, Hanne Nielsen, og 

kontorassistent, Johanna Bauenmand, 
fortæller her, hvordan man har grebet 

den opgave an. 
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FRAKTION 4 - SENIORERNE 
Såvel i kredssamarbejdet på Fyn som på Årsmødet på landsplan udtrykkes der bekymring for fraktion 4´s 
fremtidige udvikling. Tilgangen af medlemmer er generelt faldende og flere og flere i fraktionen fejrer 75-års 

fødselsdag, hvilket betyder, at de bliver kontingentfri. Dette har naturligvis en indflydelse på økonomien. 
Samtidig oplever flere kredse en svindende interesse for at deltage i arrangementerne. En udvikling, vi dog ikke 
har oplevet lokalt, bortset fra et aflyst arrangement i efteråret. 

Nedenstående er nævnt de aktiviteter, vi har haft i årets løb: 

For 6. gang startede året med nytårskur på Christiansminde, hvor der blev serveret champagne og lækker 
brunch-buffet i Pejsestuen med tændt pejs og pianospil af Inge Boesgaard. 
 

I februar 2016 havde vi inviteret Karen Elberg, leder af Meet the Locals. Hun fortalte på meget inspirerende vis 
om alle de muligheder, der er rundt omkring i Danmark for sjove og autentiske oplevelser, både på guidede ture 
og på egen hånd. 

I maj 2016 havde vi en pragtfuld tur til Skarrildhus med hygge og dejlig økologisk mad. Udover opholdet på 
Skarrildhus, besøgte vi Clay i Middelfart og fik en rundvisning i Jelling, en tur i Herning og rundvisning i 
Vedersø.  

Årets udenlandstur var et minikrydstogt til Stockholm og Helsinki. Vi havde igen en særdeles vellykket tur og 
kan henvise til Steen Pilgaard Tofts beretning på kredsens hjemmeside.  

D. 22. juni 2016 drog en busfuld pensionister af sted til Tivolirevyen TAM TAM, hvor der også var mulighed 
for at slentre rundt i Tivolihaven inden forestillingen. Selve revyen bød på latterbrøl og skæve sketcher.  

Herudover har vi deltaget i møder i Det forpligtende Kredssamarbejde på Fyn. Her er Leif Christensen og 
Torben Møller Petersen fortsat kredsens repræsentanter. Torben er suppleant for vores kongresdelegerede, og 
Leif deltager i kredsenes fælles rejseudvalg.  
Der skulle i år vælges en ny tovholder for kredssamarbejdet, idet Søren Aagesen ikke ønskede at genopstille. 
Steen Bak Henriksen fra Nyborgkredsen blev enstemmigt valgt. 

 

Lønforhandlinger 

Vi er inviteret til den årlige 
forhandling om Lokal Løn på 

Langeland. Der er dog meget få 
lønkroner til forhandling. Trods 

flere års forhandlinger med 
kommunen om højere løn til 

personalet på PPR, har vi endnu 
ikke opnået en aftale. 

Sammenlignet med vores øvrige 
kommuner, er Langeland sakket 

lønmæssigt bagud ift. visse 
personalegrupper på PPR, hvilket 

smitter af på samarbejdet med 
skolerne grundet hyppige 

personaleskift.  
Nye folk har af åbenlyse årsager 

ikke samme indsigt i 
problemstillingerne, som folk med 

længere ansættelse har. 

Langelands Asylskoler 

Udlændingestyrelsens 
beslutning om at afvikle 

Langeland Kommunes opgave 
som operatør på asylområdet 
fik betydning for flere af vores 
medlemmer. En del skoler på 

Langeland blev berørt af 
afviklingen, ligesom de 

selvstændige asylskoler i 
kredsens område også blev 

afviklet. Som følge heraf blev 
centret i Nyborg lukket og 

centret på Lolland afvikles med 
udgangen af april 2017. 

Afviklingen har medført et 
antal afskedigelser og 

overflytninger af personale, 
som har beskæftiget sig med 

undervisning af asylbørn.  
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REGNSKAB 
Øhavets 

Lærerkreds 

Note Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2016 Regnskab 2015 

      
Indtægter      
Kontingentindtægter  2.700.000 2.700.000 2.807.641 2.875.020 

Andre indtægter 1 940.000 950.000 998.007 1.015.864 

Nettoindtægter  3.640.000 3.650.000 3.805.648 3.890.884 

      
Udgifter      
Frikøb 2 -1.396.000 -1.388.000 -1.504.871 -1.225.838 

Personaleudgifter 3 -1.382.000 -1.460.000 -1.443.358 -1.483.982 

Møder og kurser 4 -613.000 -600.000 -494.539 -449.170 

Lokaleomkostninger 5 -173.000 -175.000 -154.630 160.904 

Administration 6 -132.000 118.000 105.247 162.009 

Afskrivninger 7 -15.000 -16.000 -14.350 -31.364 

Udgifter i alt  -3.711.000 -3.757.000 -3.716.995 -3.513.267 

      
Driftsresultat  -71.000 -107.000 88.653 377.617 

      
Finansielle 
indtægter 

8 53.000 29.000 74.950 10.879 

      
Årets resultat  -18.000 -78.000 163.603 388.496 

 

Særlig Fond Note Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2016 Regnskab 2015 

      
Indtægter      
Lejeindtægter 1  128.000  128.000  128.000  128.000 

Nettoindtægter   128.000  128.000  128.000  128.000 

      
Udgifter      
Eksterne 
omkostninger 

2   -79.000   -78.000   -51.877    67.059 

Afskrivninger 3   -47.000   -45.000   -46.463   -46.463 

Udgifter i alt  -126.000 -123.000   -98.340 -113.522 

      
Driftsresultat       2.000      5.000    29.660    14.478 

      
Finansielle 
indtægter 

4     28.000     28.000    21.115    28.178 

Finansielle 
udgifter 

5    -18.000    -18.000   -18.000   -80.097 

      
Resultat før skat      12.000     15.000    32.775   -37.431 

      
Skat af årets 
resultat 

 0 0 0 0 

      
Årets resultat      12.000     15.000    32.775   -37.431 
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Noter (Øhavets 

Lærerkreds) 

Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2016 Regnskab 2015 

1. Andre indtægter     

Refusion akut-fond  340.000  360.000  343.868  386.318 

Adm. Særlig Fond    15.000    15.000    15.000    15.000 

DLF, LOC underviser    75.000    75.000  127.069  112.268 

FTR Svendborg  510.000  500.000  512.070  500.327 

Div. Indtægter         1.915 

  940.000  950.000  998.007 1.015.864 

2. Frikøb     
Afregnet frikøb 1.396.000 1.388.000 1.415.750 1.232.469 

Regulering 

frikøbsforpligtelse 

       89.121       -6.631 

 1.396.000 1.388.000 1.504.871 1.225.838 
3. Personaleudgifter     
Bruttoløn 1.045.000 1.100.000 1.118.923 1.131.408 

Honorarer (B-indkomst)         3.000         2.795 

Regulering af beregnede 
feriepenge 

         2.891       -9.880 

Skattefrie godtgørelser      30.000      50.000      44.334      55.944 

Pensionsbidrag    163.000    162.000    148.841    161.013 

Lønsumsafgift      80.000      80.000      82.297      82.315 

ATP        8.000        8.000        6.816        6.494 

DataLøn        9.000        9.000        7.760        8.935 

Finansieringsbidrag m.v.        9.000        9.000        6.581        7.602 

Øvrige personaleudgifter      38.000      39.000      24.915      37.356 

 1.382.000 1.460.000 1.443.358 1.483.982 
4. Møder og kurser     
Mødeudgifter      80.000      80.000      68.101      26.644 

Kursus- og 
medlemsaktiviteter 

   371.000    371.000    310.214    313.808 

Pensionister      48.000      50.000      49.979      50.477 

Faglige klubber      12.000      12.000        3.012        6.989 

Generalforsamling      35.000      20.000      15.964      10.970 

Kongres      25.000       25.000        9.861      14.375 

Repræsentation      20.000      20.000      14.929      16.897 

Forpligtende 
kredssamarbejde 

     16.000      16.000      20.054        3.963 

Kursusforum Fyn        6.000        6.000        2.425        5.047 

    613.000    600.000    494.539     449.170 
5. Lokaleomkostninger     
Husleje    120.000    120.000    120.000    120.000 

El        9.000        9.000        6.435        7.533 

Varme      30.000      30.000      19.039      15.038 

Vand/renovation m.v.        5.000        5.000        4.796        4.066 

Erhvervs-
/indboforsikring 

       3.000        5.000        2.029        2.003 

Rengøringsartikler        1.000        1.000           350           270 

Reparation/vedligehold        5.000        5.000        1.981      11.994 

    173.000    175.000    154.630    160.904 
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6. Administration Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2016 Regnskab 2015 
Kontorartikler        6.000       6.000       5.492        893 

Kopimaskine        5.000 -    27.742 

Service/reparation 
maskiner 

       2.000       2.000       2.356 - 

IT omkostninger      10.000       6.000       5.643   17.431 

Hjemmesideomkostninger        2.000       2.000   
Telefoni og bredbånd      17.000     17.000     14.215    15.835 

Porto og gebyrer        4.000       4.000          951      1.264 

Medlemsadministration      17.000     17.000     16.500    16.500 

Aviser/tidsskrifter      14.000     14.000     12.159    14.317 

Annoncer        4.000       4.000 -      4.588 

Revision      30.000     30.000     30.040    40.278 

Ansvarsforsikring      12.000     12.000     10.375    10.535 

Diverse        9.000       4.000       7.516    12.626 

    132.000   118.000   105.247  162.009 

7. Afskrivninger     
Inventar/driftsm.u/15.000      10.000     10.000       8.100    25.114 

Afskrivn.inventar/driftsm.        5.000       6.000       6.250      6.250 

      15.000    16.000     14.350    31.364 

8. Finansielle indtægter     
Pengeinstitutter      10.000    10.000       8.375   19.002 

Rente 
obligationer/udbytte 
aktier 

     25.000    10.000     60.318     9.442 

Kursregulering 
værdipapirer 

     -11.743   -26.565 

Mellemregning, Særlig 
Fond 

     18.000     9.000     18.000      9.000 

      53.000   29.000     74.950    10.879 

 

 

Noter (Særlig Fond) Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2016 Regnskab 2015 
1. Indtægter     

Leje kredsen  120.000  120.000  120.000  120.000 

Leje garager      8.000      8.000      8.000      8.000 

  128.000  128.000  128.000  128.000 

     
2. Eksterne omkostninger     
Reparation og 

vedligeholdelse 

   40.000    40.000    13.809   27.114 

Forsikring      6.000      6.000      4.960     4.919 

Ejendomsskat      9.000      8.000      9.108     8.472 

Administration    15.000    15.000    15.000    15.000 
Revision      9.000      9.000      9.000    11.554 

    79.000    78.000    51.877    67.059 
3. Afskrivninger     
Ejendom    47.000    45.000    46.463    46.463 

    47.000    45.000    46.463    46.463 

4. Finansielle indtægter     
Pengeinstitutter     2.000      2.000      2.089      1.753 

Værdipapirer   26.000    26.000    15.238    26.425 

Kursregulering 
værdipapirer 

- -      3.788 - 

   28.000   28.000    21.115   28.178 
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Fortsat 

5. Finansielle 

omkostninger 

Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2016 Regnskab 2015 

Prioritetsgæld - - -    17.580 

Gældsbrev Øhavets 

Lærerkreds 

   18.000    18.000    18.000      9.000 

Kursregulering 
værdipapirer 

- - -    35.037 

Låneomkostninger - - -    18.470 

   18.000   18.000    18.000    80.087 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TIDENS STRØM 
Foreningssang 

Tekst & musik: Gudmund Auring 

Der går gennem tiden en strømning som ikke kan dø, 

af arbejdets sang og af tankernes spirende frø 

Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro 

- finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro 

 

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp 

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp 

- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid 

for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid 

 

Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med 

i tro på at børnenes drøm kan bli´ virkelighed 

Vil du søge den stærkeste synthese af fremtid og arv 

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav 

 

Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang 

Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang 

I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel 

kan vi vise, at vi alle har ansvar for mer end os selv 

 

Las os glæde os over det udsyn vort arbejde gi´r 

ved en daglig forening af gamle og nye værdier 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: 

Der hvor menneskets værd bliver forsvaret må vi være med  
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