
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ØHAVETS LÆRERKREDS  

BERETNING 
2017 

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 MED-udvalg 

Temaeftermiddag for AMR 

Arrangementer for 

børnehaveklasseledere 

TR-møder 

AMR-møder 

Styrelsesmøder 

Styrelsesinternat 

Dialogmøder med 

politikerne 

Medlemsundersøgelse 

Arrangement om 

læringsledelse 

KL børn og unge topmøde 

 

 

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

ØHAVETS LÆRERKREDS 

BERETNING 
2017 



 

DAGSORDEN 

 
 

 

Ordinær generalforsamling 

Mandag d. 5. marts 2018 kl. 18.15-20.45 

Fremtidsfabrikken II, Kvægtorvet, Frederiksgade 8, 5700 Svendborg 

 

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 kredskontingent 

7. Valg jf. § 8 og 9 

8. Eventuelt  

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

kredskontoret i hænde senest d. 23. februar 2018.  

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. 28. 

februar 2018. 

Efter generalforsamlingen inviterer Øhavets Lærerkreds til spisning. Tilmelding til spisning 

efter generalforsamlingen senest d. 26. februar 2018.  



 

KONTINGENTFORSLAG 
 

Forslag til kontingent for perioden 1/4 2018 – 31/3 2019 

 

 Kreds pr. md. DLF pr. md. I alt pr. md. I alt pr. kvt. 

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 

 

1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

2. Der vælges stemmetællere. 

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.  



ARBEJDSTID/OVERENSKOMST 
Lærerne har brug for arbejdstidsaftaler   
 

Lokale arbejdstidsaftaler, forberedelse til OK-18 og kommunal-
valget i november har været store fokusområder for Øhavets 
Lærerkreds i 2017, fortæller styrelsesmedlem Thomas Bjørn 
Henriksen. 

Lokalt såvel som nationalt har lærerne brug for 

ordentlige arbejdsforhold, og det sikres 

allerbedst via en ordentlig arbejdstidsaftale. 

Derfor har Øhavets Lærerkreds også i 2017 haft 

stort fokus på arbejdstidsaftaler i kredsens tre 

kommuner.  

”I Svendborg indgik vi en arbejdstidsaftale i 

foråret 2016, og den skal revideres en gang om 

året. Årets revidering handlede primært om en 

bedre fordelingsnøgle i forhold til 

tillidsrepræsentanter ansat på flermatrikelskoler. 

Så lærerne i Svendborg arbejder stadig under 

den samme arbejdstidsaftale med et tilstræbt 

undervisnings-timetal på 800 timer om året,” 

fortæller Thomas Bjørn Henriksen.   

På Ærø arbejder Øhavets Lærerkreds også på 

at få en arbejdstidsaftale.  

”På Ærø har TR gjort et stort stykke arbejde, så 

kommunen følger bilag 4 fra OK-15, men på sigt 

vil vi gerne have en arbejdstidsaftale. Den 

nedsatte undervisningstid hjælper rigtig meget, 

men vilkårene til forberedelse er ikke optimale 

på Ærø,” siger Thomas Bjørn Henriksen. 

På Langeland fortsætter forhandlingerne 

vedrørende en MED-aftale, og Øhavets 

Lærerkreds arbejder fortsat på en 

arbejdstidsaftale i kommunen.  

”Vi håber, det bliver muligt med den nye 

kommunalbestyrelse, men pt. afventer vi 

resultaterne af OK-18,” forklarer Thomas Bjørn 

Henriksen.  

Ny overenskomst 

Netop OK-18 – den kommende 

overenskomstaftale for lærerne – har fyldt 

meget hos Øhavets Lærerkreds i 2017.  ”Der er 

altid en lang proces op til overenskomst-

aftalerne, og siden april måned har vi arbejdet 

med OK-18,” fortæller Thomas Bjørn Henriksen.   

I april måned blev det første TR-møde om OK-

18 holdt i Svendborg. Her var de første forslag 

til OK-krav fra Danmarks Lærerforening (DLF) til 

debat. Til at fortælle om kravene havde Øhavets 

Lærerkreds inviteret Morten Refskov, hoved-

styrelsesmedlem og formand for Ballerup 

Lærerforening.  

                                                                

 

 

 



Forslagene fra DLF var: 1. Krav om arbejdstids-

regler, der passer til et lærer-arbejde eller som 

har samme værdi som for andre kommunalt 

ansatte. 2. Krav om en generel lønstigning – 

altså en reallønsfremgang. 3. Krav om bevaring 

af reguleringsordningen mellem det offentlige og 

private arbejdsmarked. 4. Forslag om oprettelse 

af en efteruddannelsesfond for OK-midler, og 

derudover en række mindre krav. 

”Efter vores møde i april måned holdt vores 

TR’er faglige klubmøder og meldte tilbage til os, 

og her fra kredsen sendte vi så vores samlede 

krav til hovedstyrelsen,” fortæller Thomas Bjørn 

Henriksen.  

Fra Øhavets Lærerkreds blev der bakket op om 

kravene fra DLF, selvom der var både 

tilhængere og modstandere af kravet om 

uddannelsesfonden.  

”Det allervigtigste for vores medlemmer var en 

arbejdstidsaftale og et stort ønske om nogle 

ordninger som aldersreduktion, der kan gøre det 

lettere et have et langt arbejdsliv som lærer.”  

Kredsstyrelsen deltog også på årets kongres fra 

den 10.-12. oktober. Her blev de endelige krav til 

OK-18 vedtaget. Forslaget om 

uddannelsesfonden røg ud, de øvrige krav blev 

vedtaget – herunder også nogle generelle krav i 

forhold til seniorer.  

I begyndelsen af december deltog både 

kredsstyrelsen og alle TR’er i et informations-

møde i Odense, hvor formand Anders Bondo 

Christensen fortalte om OK-18.  

 

 

Lærernes arbejdsforhold 

Efter kongressen i oktober blev der især arbejdet 

med kommunalvalget.  

”Op til kommunalvalget har vi forsøgt at skabe en 

forståelse for lærernes arbejdsforhold. Vi har 

skrevet læserbreve, deltaget i vælgermøder og 

delt små brochurer ud, hvor vi blandt andet 

opfordrede borgerne til at stemme på kandidater, 

der ville arbejde for max 24 elever pr. klasse og 

max 24 timers undervisningslektioner pr. uge for 

lærerne,” fortæller Thomas Bjørn Henriksen.  

 
 

Årligt løntjek  

Ud over at sætte lærernes arbejdsforhold på 

dagsordenen arbejder Øhavets Lærerkreds også 

helt konkret med at sikre medlemmerne den 

korrekte løn ved et årligt løntjek.  

”Ved det årlige løntjek kan alle medlemmer af 

DLF give sin opgaveoversigt og lønseddel til sin 

TR, og så hjælper vi med at kigge den igennem. I 

år var der dog kun nogle småting at komme 

efter,” siger Thomas Bjørn Henriksen.  

 

 



I både Svendborg, på 

Langeland og Ærø ser det 

skidt ud for lærernes 

arbejdsmiljø. Mange er 

stressede – især fordi 

arbejdsmængden ikke 

stemmer overens med 

tiden til at udføre det.  

”Arbejdsforholdene er max 

pressede, især fordi der er 

en ubalance mellem 

opgaver og tid. Lærerne 

oplever et stigende antal 

elever udfordrede af stress 

og angst. I indskolingen er 

mange børn – og ikke kun 

inklusionsbørn – udfordret. 

De er individualister, ikke 

så gode til at fungere i 

fællesskab, flere er ikke 

renlige. Der går mere tid 

med møder med fx PPR, 

med øget skriftlighed, med 

opdragelse – og den øgede 

tid går fra forberedelsen, og 

det stresser lærerne,” 

fortæller styrelsesmedlem 

Pia Ewe Jensen. 

”Samtidig oplever flere 

lærere, at ledelsen affejer 

det pressede arbejdsmiljø 

som et vilkår i lærerjobbet. 

Så der er virkelig behov for 

at sætte arbejdsmiljø på 

dagsordenen, og det har vi 

gjort,” mener Pia Ewe 

Jensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tættere samarbejde 

I 2017 har Øhavets 

Lærerkreds derfor arbejdet 

for et tættere samarbejde 

mellem TR og AMR, så de 

sammen kan sætte 

arbejdsmiljø på 

dagsordenen.  

”Det er i dagligdagen ude 

på skolerne, at 

arbejdsmiljøet skal på 

dagsordenen, så vi har 

arbejdet for, at TR og AMR 

løfter arbejdsmiljøet i 

fællesskab med støtte fra 

os,” fortæller Pia Ewe 

Jensen.  

Øhavets Lærerkreds holder 

fælles kursusdage for 

samtlige TR/AMR, og 

samtidig har kredsen 

opfordret til, at TR og AMR 

lokalt ude på 

arbejdspladserne holder 

fælles møder.  

Talt arbejdsmiljø 

Det forgangne år har været 

præget af kommunalvalget 

i november, og ved både 

vælgermøder, i 

læserbreve, ved fælles 

demonstrationer under 

”Danmark for Velfærd” og i 

valgmateriale har Øhavets 

Lærerkreds talt 

arbejdsmiljø.  

”Vi bruger alle måder, hvor 

vi kan påvirke 

arbejdsmiljøet, både for 

lærere og elever. ”I 

forbindelse med 

Arbejdsmiljøet har 

trange kår  
En ubalance mellem opgaver og 

tid presser lærerne. I 2017 har 

Øhavets Lærerkreds især arbejdet 

for et tættere samarbejde mellem 

TR og AMR på arbejdspladserne 

og en større synlighed om såvel 

elevrettigheder som vores 

medlemmers arbejdsvilkår, 

beretter styrelsesmedlem           

Pia Ewe Jensen. 

ARBEJDSMILJØ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunalvalget har vi 

både talt elevrettigheder og 

lærernes arbejdsvilkår, da 

de er tæt forbundne,” siger 

Pia Ewe Jensen. 

Husk dokumentation 

Yderligere har kredsen 

fortsat arbejdet med 

tiltagene fra 2016 omkring 

vold, trusler og 

magtanvendelse i alle tre 

kommuner.  

”Alle tre punkter arbejder vi 

stadig med. I 2017 har vi 

haft stor fokus på 

registrering og 

dokumentation i forhold til 

de her sager. For skal man 

have anerkendt 

arbejdsskader i forhold til 

vold, trusler og 

magtanvendelse, er der et 

øget krav om 

dokumentation, og det er 

rigtig vigtigt, at man tager 

en tur forbi sin læge,” 

fortæller Pia Ewe Jensen.  

Øhavets Lærerkreds 

arbejder også for, at 

skolerne får lavet politikker i 

forhold til vold, trusler og 

magtanvendelse.  

 

 

Chikane og krænkelser 

Sidste år blev der sat fokus på chikane på sociale medier. Et 

arbejde, der stadig pågår i de tre kommuner.  

I Svendborg arbejdes der tillige med krænkelser over for 

lærere – i forhold til grimt sprog. I Svendborg er der i Hoved-

MED udarbejdet et dialogredskab, der kan bruges på den 

enkelte arbejdsplads i forhold til krænkelser.   

”Derudover er vi i løbende dialog med TR/AMR, om hvordan 

det går med arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne, og 

kredsen forsøger at hjælpe TR og AMR i kampen for 

lærernes arbejdsmiljø,” siger Pia Ewe Jensen.  

 

 

 

Introkurser 

I arbejdet med at støtte de tillidsvalgte har Øhavets Lærerkreds 

som noget nyt lavet deres egne introkurser for nyvalgte AMR, 

hvor de samler op efter de landsdækkende introkurser, som 

Danmarks Lærerforening afholder. 



 

 

  

Igen i 2017 har 

kommunikation været højt 

på dagsordenen i Øhavets 

Lærerkreds. Både når det 

gælder kommunikation 

mellem kreds og 

medlemmer og 

kommunikation mellem 

kreds og beslutningstagere.  

Allerøverst har stået en 

øget dialog med politikere i 

de respektive kommuner.  

”Vi arbejder hårdt på at få 

tydeliggjort, hvad et 

lærerarbejde egentlig er og 

få brudt barrierer ned,” 

fortæller Anne-Sophie 

Askjær.  

”Det allervigtigste i forhold 

til kommunikation er, at 

vores medlemmer ude på 

arbejdspladserne oplever, 

at deres stemme bliver hørt 

i forhold til forvaltninger og 

politikere. Så vi har gjort en 

stor indsats for at komme i 

dialog med politikere for at 

fortælle om lærernes 

arbejdsvilkår, udfordringer  

 

og elevrettigheder,” 

forklarer Lone 

Clemmensen. 

Kontakt til politikere 

Den øgede dialog er blandt 

andet sket ved at deltage i 

konferencer og topmøder, 

som KL’s børnetopmøde i 

januar, men også ved at 

invitere samtlige nyvalgte 

kommunalpolitikere i 

kredsens tre kommuner 

med til TR/AMR-kursus i 

december. Her mødte 

mange nyvalgte politikere – 

især fra Svendborg – op.  

”Den personlige kontakt er 

altafgørende, så politikerne 

får øjnene op for lærernes 

vilkår og hører om 

dagligdagen ude på 

skolerne. Så i kredsen 

arbejder vi i stigende grad 

med den personlige 

kontakt, og samtidig 

forsøger vi at føre 

politikerne sammen med 

vores medlemmer,” 

fortæller de begge. 

Derudover har kredsen 

deltaget i både valgmøder, 

elektroniske møder op til 

kommunalvalget og arbejdet 

videre med nogle af de 

problemstillinger, der blevet 

taget op på sidste års 

dialogmøder med 

kommunalpolitikerne.  

”Blandt andet i forhold til 

MinUddannelse har vores 

dialogmøder med politikerne 

haft afsmittende effekt, for 

qua møderne er det lykkes 

os at få MinUddannelse sat 

på dagsordenen i MED-

udvalgene,” fortæller Lone 

Clemmensen. 

”Efter lockouten i 2013 har 

vi oplevet en vis distance fra 

forvaltningerne i forhold til at 

drøfte lærernes 

arbejdsvilkår og ændringer i 

folkeskolen, og vi har derfor 

sat yderligere fokus på 

dialogen med de 

kommunale politikere.” 

 

 

KOMMUNIKATION 

 Den personlige kontakt er altafgørende  

 

Kommunikation har også i 2017 været et stort 

fokusområde for Øhavets Lærerkreds. Mini-

TR-møder, skriveaftener og øget direkte 

dialog med politikere er nogle af de nye 

redskaber, fortæller formand Lone 

Clemmensen og styrelsesmedlem Anne-

Sophie Askjær. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunalvalg   

Kommunalvalget i 

november fyldte meget i 

forhold til kommunikation. 

Øhavets Lærerkreds 

producerede eget 

valgmateriale under 

sloganet ”Kommunalvalget 

er også et skolevalg”, gik på 

gaderne for at få politikerne 

i tale og få borgerne til at 

sætte skole på den 

kommunalpolitiske 

dagsorden op til valget.  

I løbet af november deltog 

kredsen også i en række 

fælles demonstrationer/ 

happenings sammen med 

repræsentanter fra mange 

andre fagforbund under 

overskriften ”Danmark for 

velfærd”. 

 

 

 

 

 

 

Skriv læserbreve 

I forbindelse med kommunal-

valget søsatte kredsen tre 

skriveaftener for 

medlemmerne, hvor en 

professionel journalist 

underviste i at skrive 

læserbreve. To af skrive-

aftenerne blev gennemført – 

og efterfølgende førte det til 

en række læserbreve fra 

tillidsrepræsentanter og 

styrelsesmedlemmer i             

Fyns Amts Avis, som både 

politikere og avisen på 

lederniveau forholdt sig til.  

 

På TR/AMR-kurset i 

december arbejdede alle 

deltagere også med at skrive 

læserbreve, for lærere er 

vigtige stemmer i den 

offentlige debat. 

 

Medlemskommunikation        

Den direkte kommunikation 

til medlemmerne har også 

haft stort fokus. Facebook 

bruges i stigende grad af 

kredsen, der er sendt 

nyhedsbrev ud tre gange i 

løbet af året, der har været 

opfølgning af medlems-

undersøgelsen fra 2016, og 

fra den 24.-25. november var 

der Åbent Medlems-kursus 

på Gl. Avernæs, hvor lektor 

Keld Skovmand og humorist 

og ekspert i arbejdsglæde 

Rune Green holdt oplæg.  

Der holdes faste TR-møder 

og AMR-møder, hvor 

samtlige tillidsrepræsen-

tanter og arbejdsmiljøre-

præsentanter mødes. Mini-

TR-møder, hvor tillidsrepræ-

sentanter fra max. tre skoler 

mødes, afholdes minimum to 

gange årligt med styrelses-

medlemmer. ”Vi oplever 

meget uens vilkår på de 

enkelte skoler, og for at 

kunne give tæt sparring på 

udfordringer og 

problemstillinger på de 

respektive skoler har vi 

indført de her mini-TR-

møder,” fortæller Lone 

Clemmensen og Anne-

Sophie Askjær. 

 

Møde i  
kommunikationsgruppen 

Velfærdsmøde     

i Fagbevægelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snævert læringssyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MinUddannelse ud.  

 

 

 

PÆDAGOGIK 
 

Inklusion presser pædagogisk praksis 

Inklusion, opretholdelse af specialtilbud, læringsmålstyret undervisning, 

digitale læringsplatforme og de lange skoledage har haft hovedfokus på 

det pædagogiske område i Øhavets Lærerkreds i 2017. Styrelsesmedlem 

Allan Østergaard Hansen fortæller. 

Den pædagogiske praksis 

hos de sydfynske lærere er 

under pres. Af flere grunde. 

En af hovedgrundene er 

inklusion, og Øhavets 

Lærerkreds har i det 

forgangne år arbejdet med 

at understøtte TR, de 

menige medlemmer og 

påvirke politikere og 

embedsmænd i forhold til 

inklusionsopgaven.  

”Mange lærere oplever, at 

det er svært at få 

hverdagen til at hænge 

sammen, og de føler, at de 

ikke kan være den gode 

lærer for alle, fordi de 

simpelthen mangler tid og 

hænder til at løfte 

inklusions-opgaven,” 

fortæller styrelsesmedlem 

Allan Østergaard Hansen.  

Ifølge ham sætter inklusion 

fællesskabet og lærernes 

pædagogiske praksis under 

gevaldigt pres, og når 

kommuner som Svendborg  

 

 

så overvejer at lukke 

specialtilbud, presses 

fællesskabet endnu mere.  

”Hvis inklusionsopgaven 

skal lykkes, er det vigtigt, at 

kommunerne beholder 

specialtilbud. For ikke alle 

børn kan blive inkluderet i 

folkeskolen, og samtidig 

oplever lærerne en 

hverdag, hvor mange børn 

uden diagnoser også er 

meget opmærksomheds-

krævende,” forklarer Allan 

Østergaard Hansen. 

 

 

Snævert læringssyn 

Ud over inklusion og 

fastholdelse af specialtilbud 

har Øhavets Lærerkreds 

haft stor fokus på 

læringsmålstyret 

undervisning og de digitale 

læringsplatforme. I 

Svendborg og på 

Langeland skal lærerne 

bruge værktøjet 

MinUddannelse. På Ærø 

har man indkøbt værktøjet 

Momo, men går først for 

alvor i gang efter 

sommerferien 2018.”Vi har 

brugt rigtig meget krudt på 

MinUddannelse, både i 

forhold til TR og i 

forbindelse med 

kommunalvalget. For hvad 

betyder det for elever, 

forældre og lærere, når 

man skal bruge et så smalt 

orienteret redskab som 

MinUddannelse? Det er 

udtryk for et meget snævert 

læringssyn, som har  

 
Indskoling på Marstal Skole 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konsekvenser for det 

pædagogiske arbejde,” 

mener Allan Østergaard 

Hansen.  

I foråret 2017 holdt Øhavets 

Lærerkreds et dialogmøde 

med politikerne i 

Svendborg, hvor de bredte 

MinUddannelse ud. 

”Vi forsøger at påvirke såvel 

embedsværket som 

politikere, og i valgkampen 

kunne vi høre, at mange 

børn/ungepolitikere havde 

nået en vis bevidsthed om 

MinUddannelse,” siger Allan 

Østergaard Hansen.   

Da MinUddannelse ikke 

egner sig til elevplaner, er 

Øhavets Lærerkreds 

deltagelse i SektorMED i 

Svendborg mundet ud i et 

 

praksis og som bevæger 

sig væk fra den måde, vi 

tænker skole på i 

Danmark,” mener Allan 

Østergaard Hansen. 

Lang skoledag 

I året der gik, har Øhavets 

Lærerkreds tillige arbejdet 

med de lange skoledage.  

”Her på kredsen arbejder 

vi for en skoledag 

afpasset, så børn kan lære 

og være i den, og både til 

vælgermøder og i 

valgmaterialet i forbindelse 

med kommunalvalget har 

vi haft fokus på en mere 

meningsfyldt og kortere 

skoledag,” siger Allan 

Østergaard Hansen. 

 

forslag til skolelederne om 

at bruge alternative 

elevplaner. I stedet for en 

status fra MinUddannelse. 

Databaseret skole 

I Svendborg har Øhavets 

Lærerkreds også arbejdet 

med både A.P. Møller-

projektet ”Program for 

læringsledelse” og 

skolernes nye 

progressionsrapporter, som 

afløser de tidligere 

kvalitetsrapporter.  

”Begge dele handler om, at 

Svendborg ønsker at være 

en databaseret kommune 

på skoleområdet. En meget 

bekymrende udvikling, som 

lærerne har svært ved at se 

formålet med, som er 

uhåndterligt for lærernes 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Selvom der både på 

landsplan og i andre kredse 

meldes om færre 

medlemmer og mindre 

opbakning til arrange-

menter, er det ikke en 

udvikling, der har ramt 

seniorerne i fraktion 4 

under Øhavets Lærerkreds.  

”Vi har et stabilt medlems-

tal på 365 medlemmer og 

stor opbakning til vores 

arrangementer, så vi kan 

bestemt ikke klage,” lyder 

det fra Torben Møller 

Petersen og Kirsten 

Bundgaard, der begge 

sidder i den 8-mands store 

aktivitetsgruppe i fraktion 4.  

Seniorgruppen i Øhavets 

Lærerkreds handler om 

sammenhold og et socialt 

fællesskab. Ikke om 

fagpolitik, understreger 

Torben Møller Petersen.  

Nytårskur og Nyborg  

Det sociale dyrkes igennem 

en række arrangementer – 

planlagt af aktivitets-

gruppen. I det forgange år 

var der traditionen tro 

nytårskur i pejsestuen på 

Hotel Christiansminde i 

Svendborg i januar måned.  

I april stod den på udflugt 

til Nyborg, hvor der var 

rundvisning på voldene og 

besøg på byens 

skolemuseum.  

Årets udlandstur 

I juni måned gik årets 

udlandstur til Lissabon i 

Portugal. En 8-dages tur 

med masser af 

sightseeing, varme, 

hygge, god mad og 

afslapning. I september 

drog seniorerne afsted til 

Husum, Sild og Rømø 

med en enkelt overnatning 

i Friedrichsstadt. ”Turene 

med en enkelt overnatning 

er meget efterspurgte, og 

den her var udsolgt på en 

halv time,” fortæller 

Kirsten Bundgaard. 

Foredrag og juletur  

I november var alle 36 

stole på 1. salen i 

kredskontoret i Svendborg 

besat, da Ulrik Lauridsen 

fortalte om ”Fra Dansk 

Vestindien til Ribe. I min 

farfars fodspor”.  

Årets sidste tur gik til Den 

Gamle By i Aarhus, hvortil 

der var arrangeret juletur 

den 7. december. 

 

SENIORERNE 
 

 

 

Seniorerne på tur til Sild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyttende seniorer 

 

Fælles ture 

Ud over arbejdet i fraktion 4 i 

Øhavets Lærerkreds deltager 

seniorerne også i Det 

forpligtende Kredssamarbejde 

på Fyn. ”Her arbejder vi blandt 

andet for flere fælles 

arrangementer med de øvrige 

fynske kredse, men det bliver 

først aktuelt i 2018,” pointerer 

Torben Møller Petersen. 

Fraktion 4 - et socialt fællesskab  

Foredrag om Dansk Vestindien, nytårskur og ture til 

Nyborg, Aarhus og Portugal er blandt årets aktiviteter i 

fraktion 4 i Øhavets Lærerkreds. Torben Møller 

Petersen og Kirsten Bundgaard fra fraktionens 

aktivitetsgruppe fortæller om året, der gik. 

 



 

    

 

  Øhavets Lærerkreds noter Budget 2018 Budget 2017  Regnskab 2017  Regnskab 2016 

1 Andre indtægter     

  Refusion akut-fond              350.000               340.000                    340.271                 343.868  

  Adm. Særlig Fond                15.000                 15.000                       15.000                    15.000  

  DLF, LOC underviser                75.000                 75.000                       97.281                 127.069  

  FTR Svendborg              510.000               510.000                    529.221                 512.070  

  Div. indtægter  -                          -     3.955                            -    

                 950.000               940.000                    985.728                 998.007  

2 Frikøb         

  Afregnet frikøb          1.396.000           1.396.000                 1.401.976              1.415.750  

  Regulering frikøbsforpligtelse                            -                     -138.283                    89.121  

             1.396.000           1.396.000                 1.263.693              1.504.871  

3 Personaleudgifter         

  Bruttoløn          1.095.000           1.045.000                 1.076.899              1.118.923  

  Honorarer (B-indkomst)                            -                                 -    

  Regulering af beregnede feriepenge                            -                           2.630                      2.891  

  Skattefrie godtgørelser                45.000                 30.000                       46.396                    44.334  

  Pensionsbidrag              165.000               163.000                    165.668                 148.841  

  Lønsumsafgift                80.000                 80.000                       79.762                    82.297  

  ATP                   8.000                    8.000                         6.816                      6.816  

  DataLøn                   9.000                    9.000                         8.835                      7.760  

  Finansieringsbidrag m.v.                   9.000                    9.000                         6.320                      6.581  

  Øvrige personaleudgifter                38.000                 38.000                       19.204                    24.915  

             1.449.000           1.382.000                 1.412.530              1.443.358  

 

Øhavets Lærerkreds Note Budget 2018 Budget 2017 Regnskab 2017 Regnskab 2016 

Indtægter           

Kontingentindtægter                  2.650.000                 2.700.000                 2.721.031                  2.807.641  

Andre indtægter 1                    950.000                     940.000                    985.728                      998.007  

Nettoindtægter                  3.600.000                 3.640.000                 3.706.759                  3.805.648  

            

Udgifter           

Frikøb 2               -1.396.000                -1.396.000               -1.263.693                 - 1.504.871  

Personaleudgifter 3               -1.449.000                -1.382.000               -1.412.530                 -1.443.358  

Møder og kurser 4                  -641.500                   -613.000                   -534.264                    -494.539  

Lokaleomkostninger 5                  -173.000                   -173.000                   -159.725                    -154.630  

Administration 6                  -143.000                   -132.000                   -115.120                    -105.247  

Afskrivninger 7                     -35.000                      -15.000                     -24.969                       -14.350  

Udgifter i alt                  -3.837.500                -3.711.000               -3.510.301                 -3.716.995  

            

Driftsresultat                    -237.500                      -71.000                    196.458                        88.653  

            

Finansielle indtægter 8                      78.000                       53.000                       79.681                        74.950  

            

Årets resultat                    -159.500                      -18.000                    276.139                      163.603  

 

 REGNSKAB 



 

 

Øhavets Lærerkreds Note Budget 2018 Budget 2017 Regnskab 2017 Regnskab 2016 

            

Indtægter           

Kontingentindtægter                  2.650.000                 2.700.000                 2.721.031                  2.807.641  

Andre indtægter 1                    950.000                     940.000                    985.728                      998.007  

Nettoindtægter                  3.600.000                 3.640.000                 3.706.759                  3.805.648  

            

Udgifter           

Frikøb 2               -1.396.000                -1.396.000               -1.263.693                 - 1.504.871  

Personaleudgifter 3               -1.449.000                -1.382.000               -1.412.530                 -1.443.358  

Møder og kurser 4                  -641.500                   -613.000                   -534.264                    -494.539  

Lokaleomkostninger 5                  -173.000                   -173.000                   -159.725                    -154.630  

Administration 6                  -143.000                   -132.000                   -115.120                    -105.247  

Afskrivninger 7                     -35.000                      -15.000                     -24.969                       -14.350  

Udgifter i alt                  -3.837.500                -3.711.000               -3.510.301                 -3.716.995  

            

Driftsresultat                    -237.500                      -71.000                    196.458                        88.653  

            

Finansielle indtægter 8                      78.000                       53.000                       79.681                        74.950  

            

Årets resultat                    -159.500                      -18.000                    276.139                      163.603  

 

  Øhavets Lærerkreds noter Budget 2018 Budget 2017  Regnskab 2017  Regnskab 2016 

4 Møder og kurser         

  Mødeudgifter                80.000                 80.000                       50.087                    68.101  

  Kursus- og medlemsaktiviteter              401.000               371.000                    377.006                 310.214  

  Pensionister                46.500                 48.000                       45.145                    49.979  

  Faglige klubber                12.000                 12.000                         3.470                      3.012  

  Generalforsamling                35.000                 35.000                       12.967                    15.964  

  Kongres                25.000                 25.000                       11.244                      9.861  

  Repræsentation                20.000                 20.000                       15.557                    14.929  

  Forpligtende kredssamarbejde                16.000                 16.000                       18.788                    20.054  

  Kursusforum Fyn                   6.000                    6.000                                -                        2.425  

                 641.500               613.000                    534.264                 494.539  

5 Lokaleomkostninger         

  Husleje              120.000               120.000                    120.000                 120.000  

  El                   9.000                    9.000                         7.148                      6.435  

  Varme                30.000                 30.000                       23.122                    19.039  

  Vand/renovation m.v.                   5.000                    5.000                         5.095                      4.796  

  Erhvervs-/indboforsikring                   3.000                    3.000                         2.063                      2.029  

  Rengøringsartikler                   1.000                    1.000                             517                          350  

  Reparation/vedligehold                   5.000                    5.000                         1.780                      1.981  

                 173.000               173.000                    159.725                 154.630  

6 Administration         

  Kontorartikler                   6.000                    6.000                         6.429                      5.492  

  Kopimaskine                   5.000                    5.000      

  Service/reparation maskiner                   2.000                    2.000                         1.150                      2.356  

  IT omkostninger                10.000                 10.000                         9.631                      5.643  

  Hjemmesideomkostninger                   2.000                    2.000                         2.000    

  Telefoni og bredbånd                17.000                 17.000                       14.256                    14.215  

  Porto og gebyrer                   3.000                    4.000                         1.458                          951  

  Medlemsadministration                20.000                 17.000                       19.956                    16.500  

  Aviser/tidskrifter                14.000                 14.000                       15.480                    12.159  

  Annoncer                15.000                    4.000                             321                             -    

  Revision/bogføring                30.000                 30.000                       30.190                    30.040  

  Ansvarsforsikring                12.000                 12.000                       10.026                    10.375  

  Diverse                   9.000                    9.000                         4.223                      7.516  

                 145.000               132.000                    115.120                 105.247  

7 Afskrivninger         

  Inventar/driftsm.u/15.000                30.000                 10.000                       18.719                      8.100  

  Afskrivn.inventar/driftsm.                   5.000                    5.000                         6.250                      6.250  

                   35.000                 15.000                       24.969                    14.350  

8 Finansielle indtægter         

  Pengeinstitutter                10.000                 10.000                         9.722                      8.375  

  Rente obligationer/udbytte aktier                50.000                 25.000                       48.014                    60.318  

  Kursregulering værdipapirer                            3.945                  -11.743  

  Mellemregning, Særlig Fond                18.000                 18.000                       18.000                    18.000  

                   78.000                 53.000                       79.681                    74.950  

 



 
Særlig Fond Note Budget 2018 Budget 2017 Regnskab 2017 Regnskab 2016 

Indtægter           

Lejeindtægter 1            128.000              128.000                  128.000                  128.000  

Nettoindtægter              128.000              128.000                  128.000                  128.000  

            

Udgifter           

Eksterne omkostninger 2             -84.000               -79.000                  -49.954                   -51.877  

Afskrivninger 3             -47.000               -47.000                  -46.463                   -46.463  

Udgifter i alt             -131.000            -126.000                  -96.417                   -98.340  

            

Driftsresultat                 -3.000                   2.000                    31.583                    29.660  

            

Finansielle indtægter 4               23.000                28.000                    16.875                    21.115  

Finansielle udgifter 5             -18.000               -18.000                  -18.000                   -18.000  

            

Resultat før skat                   2.000                12.000                    30.458                    32.775  

            

Skat af årets resultat    0   0   0   0  

            

Årets resultat                   2.000                12.000                    30.458                    32.775  
 

  Særlig Fond noter Budget 2018 Budget 2017 Regnskab 2017 Regnskab 2016 

1 Andre 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                45.000                 40.000  11.800                   13.809  

  Forsikring                   6.000                    6.000  5.046                     4.960  

  Ejendomsskat                   9.000                    9.000  9.108                     9.108  

  Administration                15.000                 15.000  15.000                   15.000  

  Revision                   9.000                    9.000  9.000                     9.000  

                   84.000                 79.000  49.954                   51.877  

3 Afskrivninger        

  Ejendom                47.000                 47.000  46.463                   46.463  

                   47.000                 47.000  46.463                   46.463  

4 Finansielle indtægter        

  Pengeinstitutter                   2.000                    2.000  2.459                     2.089  

  Værdipapirer                21.000                 26.000  12.765                   15.238  

  Kursregulering værdipapirer                          -                             -    1.651                     3.788  

                   23.000                 28.000  16.875                   21.115  

5 Finansielle omkostninger        

  Prioritetsgæld                          -                             -    -                            -    

  Gældsbrev Øhavets Lærerkreds                18.000                 18.000  18.000                   18.000  

  Kursregulering værdipapirer                          -                             -                                -    

  Låneomkostninger                          -                             -    -                            -    

                   18.000                 18.000  18.000                   18.000  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 


