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Øget trivsel blandt elever

Svendborg Heldagsskole er flyttet ind i den tidligere
Bymarkskolen i Ollerup, der igennem en årerække har huset
Værkstedsklassen. Skolen har fået en gennemgribende
renovering, og flytningen har gjort det muligt at samle de to
tidligere afdelinger på Gl. Nyby og Juulgården i ”nye” lokaler
og med dejlige udendørsarealer.
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Kommende begivenheder

Selv om ikke alle flyttekasserne endnu er pakket ud, er både
elever og personale glade for, at de langt om længe er kommet
under samme tag i de nye omgivelser i Ollerup. Det har været
længe ventet og endelig lykkes det. Eleverne har fået mulighed
for at være med til at bygge noget nyt op fra bunden og skabe
en god kultur, de selv er med til at sætte deres præg på.
Lokalsamfundet i Ollerup er også glade for, at der nu er kommet
liv i byens gamle folkeskole.
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Øget trivsel blandt elever og personale
Nødundervisning i Centerafdelingen på Tåsingeskolen
I centerafdelingen har vi siden åbningen af 1. fase haft alle elever fra 0.-10. kl. i skole.
Generelt oplevede vi glade elever møde op til en noget anderledes skoledag med megen struktur. Eleverne i Centerafdelingen
er ellers i forvejen bekendt med megen struktur. Men nu er håndvask, jævnlig afspritning af hænder og devices, individuelle indgange til klasserne, elevernes indeområder, elevernes udeområder, hvor man må være, hvad og hvem, man må lege med
pludselig sat ind i en endnu mere fast struktur.

Hver gruppe har sin egen indgang

Elevernes skoledag har under nødundervisningen været kortere
end vanligt. Skoledagen er almindeligvis kl. 7.50-15.30. I denne
periode er den kl. 7.50.-13.30.
Det betyder, at lærerne (og pædagogerne) lægger deres elevlektioner/timer i dette tidsrum.
Vi har et klart billede af, at trivslen er rigtig god blandt både personale og elever. Vi oplever mindre sygefravær, færre konflikter,
færre fastholdelser, færre arbejdsskader.
Vi tror på, at retningslinjerne for god hygiejne, øget rengøring,
legeaftaler i mindre grupper og mere udeundervisning er nogle
af de medvirkende faktorer.
Måske også den kortere skoledag giver eleverne mere overskud
– de møder i hvert fald flere voksne i de timer, hvor de er i skole.
De voksne har ikke så mange skift; de er primært i den samme
elevgruppe, hvilket giver mindre uro.
Mon ikke der kunne laves et databaseret projekt på fordele og
ulemper ved nødundervisningen?????
Andre kredse og kommuner har grebet opgaven. Det vil vi også
gøre i Øhavets Lærerkreds.
Lene KIngo
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Hvem kan undervise?
Hvem kan undervise i folkeskolen?
Det blev i 2017 præciseret i folkeskoleloven, hvilke uddannelsesmæssige krav, der stilles til undervisere i folkeskolen.
§ 28: For at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1. – 10.
klasse skal underviseren have gennemført uddannelsen til lærer i
folkeskolen eller anden læreruddannelse, der er godkendt af
undervisningsministeren i denne henseende, jf. dog stk. 2 §§ 29a, 30
og 30c.
Det betyder, at skolerne her ved skoleårets planlægning derfor er
forpligtet til at søge at besætte alle timerne i fagene med
uddannede lærer. Såfremt der er timer, der ikke kan dækkes af
allerede ansatte medarbejdere med læreruddannelse, skal skolerne
via stillingsopslag søge at ansætte personale med læreruddannelse.
Med folkeskolereformen blev uddannelseskravet til det personale,
der underviser i de enkelte fag, endvidere skærpet. Kravet om
undervisningskompetence i de fag, man som lærer underviser i. I
gamle dage kaldet linjefagsuddannelse.

Lærer, pædagog
eller særlige
kvalifikationer?

Hvis en lærer ikke har den nødvendige undervisningskompetence i
det fag, der evt. mangler at blive besat, ja så har alle
læreruddannede en generel undervisningskompetence, der gør at
de kan undervise.
Hvis det er helt umuligt, og man også har spurgt naboskolerne og har
opslået stillingen, ja så er der mulighed for at ansætte personer med
særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag. Den pågældende
person får hermed dog ikke general undervisningskompetence, men
alene kompetence til at undervise i forhold til det/de enkelte fag.
Dette skal også fremgå af deres ansættelse. Vedkommende vil
ligeledes være omfattet af læreroverenskomsten.
Pædagoger kan ikke varetage undervisning i et fag i et helt skoleår.
Men kan forestå afgrænsede undervisningsopgaver.
Hvem kan undervise i børnehaveklassen
For at undervise i børnehaveklassen er det en forudsætning, at man
har en pædagoguddannelse. Dette er ligeledes beskrevet i
Folkeskoleloven. Det er således ikke muligt at ansætte en lærer i en
børnehaveklasselederstilling.
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Personer i risikogruppen

Øget fokus på
arbejdsforholdene

Alle skal som udgangspunkt på arbejde eller i skole, selvom de
selv eller én i husstanden tilhører en risikogruppe. Men er man i
risikogruppen, skal der være særlig fokus på, at arbejdspladsen
overholder Sundhedsstyrelsens krav om afstand, undgå fysisk
kontakt og have god håndhygiejne. Det kan derfor være, at
man skal omplaceres til andet arbejde. Det er en lægelig
vurdering, om man tilhører en risikogruppe, og arbejdsgiver skal i
disse tilfælde sørge for arbejdsforholdene lever op til
sundhedsstyrelsens forholdsregler med skærpet hygiejne og
afstand. I helt særlige tilfælde kan der være enkelte som ikke,
efter en individuel vurdering fra deres læge, bør møde på
arbejde.

6. ferieugeregler
6. ferieuge er aftalt i og reguleret af Overenskomst for lærere m.fl.
Arbejdspladsen kan fastsætte en dato for, hvornår medarbejderne
skal tilkendegive om de vil afholde 6. ferieuge eller have den
udbetalt. Ifølge overenskomsten skal ” Den ansatte senest den 1.
maj meddele skolelederen, om vedkommende ønsker ferietimer
vedr. 6. ferieuge afholdt eller udbetalt, medmindre skolelederen
har fastsat en anden dato.”
Når 6. ferieuge skal placeres, er der ikke tale om en aftale, der
indgås mellem leder og medarbejder om afholdelse af 6. ferieuge.
Medarbejderen kan frit ønske, hvilken placering 6. ferieuge skal
have. Dette fremgår af §18 stk.2 i ”Ferieaftalen – gældende indtil
31. august 2020”. I den står der ”Optjente ferietimer …… afholdes
efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer
dette”. Dvs., at den ansatte har en individuel ret, som ikke kan
begrænses af retningslinje vedtaget i MED-udvalget eller
ledelsesmæssige prioriteringer. Lederen kan alene afvise
medarbejderens ønske, hvis arbejdets udførelse hindrer afholdelse
(skolen skal ikke kunne opretholdes, hvis medarbejderen er væk på
det pågældende tidspunkt).

6. ferieuge afholdes
efter DEN ANSATTES
ØNSKE

I forhold til hvornår en medarbejder skal ønske et tidspunkt for
afholdelse af 6. ferieuge står der i ”Ferieaftalen - gældende indtil
31. august 2020”i §18, stk. 3. at ”Det forudsættes, at den ansatte så
tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om afviklingen af
ferietimer fra 6. ferieuge”. Dette betyder, at der ikke kan meldes en
specifik dato ud for, hvornår medarbejderne skal ønske
placeringen af 6. ferieuge. Medarbejderen har pligt til at meddele
ledelsen, hvornår ferien ønskes afholdt, tidligst muligt.
Man kan ikke på arbejdspladsen aftale at begrænse de
rettigheder eller pligter, som er beskrevet ovenfor. Der er aftalt i
overenskomsterne og skal derfor følges af både skolens
medarbejdere og skolens ledere.
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Svendborg Kommune nedsætter (måske)
klassekvotienten

Max 26 i hver klasse

Børne- og Ungeudvalget i Svendborg kommune har på et udvalgsmøde d. 6. maj 2020 besluttet at arbejde med nedsættelse
af klassekvotienten fra max 28 til 26 elever i folkeskolen.
Lige præcis klassekvotienten har været til stor debat på mange
lærerværelser på folkeskolerne i Svendborg.
Børne- og Ungeudvalget besluttede i maj 2019 at arbejde med
mangfoldige læringsmiljøer på skolerne i Svendborg. Arbejdet
med mangfoldige læringsmiljøer er blandt andet udfordret af
høje klassekvotienter.
Lavere klassekvotienter vil være en positiv forudsætning for;
• at kunne bedrive god undervisning
• at der kan bruges mere tid på dannelse
• at alle elever får mulighed for at komme til orde
• at alle elever får mulighed for at blive set af lærere og kammerater
• at der kan inkluderes elever med særlige behov i almenområdet. På trods af at ressourcerne i et vist omfang flytter med
over i almenområdet, opleves det som en meget stor udfordring.
Øhavets Lærerkreds bifalder udvalgets ønske om at arbejde
med nedsættelse af klassekvotienten fra 28 til 26 elever.
Måske opfattes det af den enkelte lærer som en relativt begrænset nedsættelse, men pilen peger i den rigtige retning.
Vi vil følge det videre Børne- og Ungeudvalgsarbejde.
Lene Kingo

Lavere feriegodtgørelse
Den særlige feriegodtgørelse, der udbetales 1. maj, er i år og
næste år lidt mindre end normalt på grund af de nye
ferieregler. Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020
’indefryses’ de penge, som de ansatte har til gode, og som de
først kan få udbetalt, når de går på pension. Der indefryses 12,5
% af lønnen.
Lønnen under ferien udgør 11,5 %, og derfor udbetales der 1.
maj særlig feriegodtgørelse med 1 % for at nå op på ferielovens
krav om 12,5 %. Herudover har LC og DLF aftalt et særligt
ferietillæg med KL. Det er på 1,15 %. Derved er den samlede
særlig feriegodtgørelse 2,15 %.
Den særlige feriegodtgørelse er optjent i kalenderåret 2019 på
følgende måde:
• 1. januar 2019 - 31.august 2019 med 2,15 % (som
normalt)
• 1. september 2019 - 31.december 2019 med 1,15 % (1 %
indefryses efter den nye lov)
Det betyder, at det, du får mindre i år, er 1 % af din løn for
perioden 1/9 til 31/12 2019. Til næste år indefryses det, der er
optjent 1. januar – 30. august 2020. De indefrosne beløb
udbetales, når du når pensionsalderen eller kan søges udbetalt
ved pensionering tidligere.
Fremover skal ferietillægget udbetales oftere – min. 2 gange
årligt.
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Opgørelse af undervisningstid
Lærer A: Var planlagt med
undervisning i matematik på 8. og
9. årgang. Hun havde ingen timer i
de klasser, der er kommet i skole
igen. Når hendes arbejdstid gøres
op, har hun haft det antal
undervisningstimer, der var
planlagt inden nedlukningen.

Lærer B: Var planlagt med
undervisning i dansk, historie og
billedkunst. Alle hans
undervisningslektioner var placeret
i indskolingen. Han havde 25
ugentlige lektioner, dvs. 18,75
timer. I forbindelse med den
delvise genåbning, skal B være
sammen med et mindre hold
elever fra 8.00-13.30 alle ugens
dage. Lederen har besluttet, at der
hver dag er en times tilsyn, som
derfor ikke tælles som
undervisning. B underviser således
4,5 timer om dagen, hvilket svarer
til 22,5 timer om ugen. Når B’s
samlede undervisningstid skal
gøres op, skal han have 3,75 timer
ekstra ugentligt undervisning talt
med.
Lærer C: Var planlagt med det
meste af sin undervisning i
udskolingen, dog havde hun et
enkelt matematikhold i 4. klasse,
hvilket var 5 ugentlige lektioner,
altså 3,75 timer. I forbindelse med
den delvise genåbning, skal C
være sammen med et mindre hold
elever fra 8.00-13.30 om onsdagen,
altså 4,5 timer. C har så 0,75
undervisningstimer mere pr. uge,
end hun var planlagt med inden
nedlukningen. Dette skal tælles
med, når undervisningstiden gøres
op.

Generel arbejdstid, og undervisningstid, normalt og i
coronaperioden
I forhold til opgørelse af undervisningstid og arbejdstid er det stadig
lov 409, der gælder. Det vil sige, at man har krav på at få opgjort sin
samlede arbejdstid, når skoleåret er omme. Det er lederens ansvar
at opgøre dette. Inden skoleåret startede burde man have
modtaget en oversigt over sin arbejdstid. Hvis man ikke har
modtaget en ny oversigt, er det stadig denne, der gælder.
Undervisningstiden skal ligeledes registreres. Dette er ledelsens
ansvar. Hvis en medarbejder i coronatiden har mere undervisning
end planlagt, og den samlede undervisningstid for skoleåret
dermed overstiger 750 klokketimer, skal der udbetales
undervisningstillæg for de timer, der overstiger 750.
I denne tid har mange lærere ansvar for en gruppe elever fra f.eks.
kl. 8.00 til kl. 13.30. Her vil det være ledelsens ansvar at afgøre, hvor
meget af den tid, der er undervisning, og hvor meget, der er tilsyn
eller pauser.
Nødundervisning
Folketinget vedtog d. 19/3 2020 lov 242 om ”Midlertidige
foranstaltninger på børne- og underviserområdet”, hvilke betød, at
undervisningsministeriet samme dag udgav ”Bekendtgørelse om
nødundervisning m.m. på børne- og undervisningsområdet som led i
forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19”
Det betød, at man gik over i en periode, hvor skolerne yder
nødundervisning i stedet for den normale, planlagte undervisning. I
forhold til arbejdstid er det vigtigt at være opmærksom på, at man
ikke kan planlægge baglæns! Man kan altså kun have arbejdet
mindre, end der oprindeligt var planlagt, hvis man af sin ledelse er
blevet bedt om at lægge færre arbejdstimer, fordi de mener, at der
er færre opgaver. Dette kan en ledelse gøre fremadrettet. Nye
pålagte opgaver kan alene blive mulige som ekstra arbejdstid eller
fordi andre opgaver falder bort.
I nødundervisningsperioden
Nogle lærere har ydet fjernundervisning i hele
nødundervisningsperioden, mens andre i forbindelse med den
delvise genåbning har ydet nødundervisning på skolerne. For de
lærere, der har ydet fysisk undervisning i nødundervisningsperioden,
kan der være tale om ekstra undervisning. Vi har derfor her på siden
til venstre opstillet eksempler for, hvordan undervisningstiden skal
opgøres.
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Nye tider for folkeskolen?
Det første personalemøde, hvor alle på Skårup skole var samlet
efter coronastarten, var fyldt med gensynsglæde og spændthed.
Vi sang “En lærke lettede…” og følte et håb og ønske om at
kunne vende tilbage til det almindelige! I en samtalerunde blev
highlights fra fjernundervisningen kombineret med fortællinger om
udeskolens muligheder og glade børn, som gik i skole på en
anden måde.
Ledelsen anerkendte og roste personalets tilgang til situationen og
gav de nyeste retningslinjer, imens de ikke kunne skjule deres
glæde ved at have lige netop os på skolen.
Ordet blev givet frit, og man bød ind med det, man var fyldt af.
Jeg hæftede mig især ved disse to kollegaindlæg og
overvejelser.

Vi er blevet sat fri

I denne coronaperiode har vi lærere genfundet vores
professionelle arbejdslyst, fordi vi er blevet sat fri. Vi har fået lov til
at undervise og udnytte vores evner i forhold til hverdagen og
hvad, der gavner eleverne bedst. Ingen har blandet sig med krav
eller bestemmelser, og der er heller ikke kommet alverdens
dokumentationskrav eller ideer fra forvaltninger om, hvordan
vores arbejde skal udføres. Vi er blevet sat fri og vist tillid.
Netop fordi vi er blevet vist tillid til, at vi udfører vores arbejde
bedst muligt – inden for de givne rammer – er det paradoksalt nok
først nu, at intentionerne fra folkeskolereformen kan føres ud i
livet. Pludselig er ideerne om åben skole og understøttende
undervisning blevet til virkelighed. De gode intentioner er blevet
virkelige, fordi vi lærere har fået mulighed for at arbejde som en
profession og ikke som arbejdere på en læringsfabrik. En stor del
af den tabte kvalitet i undervisningen er kommet tilbage - men
hvor længe?

Vi gør en forskel

Da Danmark lukkede ned, vendte det undervisningen på
hovedet, og på to dage skulle vi skabe en plan, der sikrede
orden, struktur, sammenhold og mening for vores elever i en
verden, der slog koldbøtter, og hvor fremtidsdystopien om en
verdens-omspændende pandemi var flyttet ind i vores trygge
virkelighed på Sydfyn. Opgaven løste vi, fordi vi ikke bare kan
vores fag, men fordi vi også tager vores fag på os. En ting, vi skal
tage med os ind i en forhandling om en arbejdstidsaftale, som vi
fortjener at få, fordi vi løfter og gør en forskel.
Tak til David Teglbjærg og Nikolas Ioannou for deres bidrag.
Et lille håb er igen aktiveret med en forventning om en ny tilgang
til at give forskolen og lærerne fagprofessionelle vilkår i det meget
værdifulde, vi hver dag gør i skolen.
Allan Østergaard Hansen
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Sygepolitik i Svendborg under corona
I 2019 indførte Svendborg Kommune som bekendt en ny sygefraværspolitik. Det betød blandt andet, at der blev indført ”omsorgssamtaler”, hvis en medarbejder indenfor 6 mdr. har 3 sygemeldinger. Samtidig blev der indført en opfølgningsmodel
ved sygefravær, hvor lederen skal have kontakt med medarbejderen på 2., 5., 15. dagen, samt hver 14. dag herefter.

Coronarelateret
fravær tæller
ikke med i
fraværsstatistikken

Den nye politik har nu været en del af lærernes hverdag i lidt
over et år, og på baggrund af den igangværende coronakrise
ønskede vi på Øhavets Lærerkreds at drøfte – og at der blev
taget stilling – til dele af kommunens nye fraværspolitik. Så
punktet blev sat på dagsordenen på et Hoved-MED-møde i
maj, hvor vi drøftede, hvorvidt reglerne også gælder for coronarelateret fravær.
Nogen lærere har været eller er hjemme pga. mistanke om
corona, nogle er eller har været i karantæne, nogle har eller er
hjemme, fordi de tilhører risikogruppen eller fordi deres nærmeste er i risikogruppen. Der er altså mange forskellige typer af
fravær i forbindelse med corona, men hvordan bliver disse registreret i kommunens fraværsstatistik og sygestatistikken? Følgende gælder i Svendborg Kommune:
•
•
•

Alle registreringer vedr. sygdom, karantæne eller hjemsendt ifm. COVID-19 sker som ”Tjenestefrihed med løn”
Coronarelateret fravær tæller ikke med i fraværsstatistikken, og lederne får ikke automatisk adviseringer, når
det er fravær pga. corona.
Omsorgssamtaler efter 3 sygeperioder på 6 mdr. fastholdes, men man er dog på kommunen klar over at disse i visse tilfælde vil blive afholdt virtuelt eller via telefon.

Svendborgs Sygefraværspolitik skal evalueres senere på året.
Pia Ewe Jensen

Det fynske samarbejde:

Ny pædagogisk ansvarlig på Fyn
Lene Kingo er udpeget som ny tovholder / koordinator for det
pædagogiske samarbejde for Fyn. Dette forum arbejder tæt
sammen med DLF centralt om foreningens tiltag i forhold til
pædagogisk udvikling. Udvalget arbejder også med lærernes
grund-, efter- og videreuddannelse i relation til det
pædagogiske arbejde. Desuden indgår forhold vedr.
specialundervisning i arbejdet.
Lene Kingo Laursen
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Kalender
2. Pinsedag – kontoret er lukket

1. juni

Grundlovsdag – kontoret åbent

5. juni

Sommermøde/frokost TR/AMR

22. juni

Sommerferie – kontoret er lukket

6. juli - 2. august

Kontakt kredsen
Kredskontoret er igen åbent for fysisk fremmøde. Vi
træffes selvfølgelig også på telefonen og mail.
Hovednummer: 6221 0162
Mail: 086@dlf.org
Formand Lone Clemmensen: 2222 8358
Konsulent Thomas Henriksen: 2594 8879
Sekretær Johanna Bauenmand: 2594 8799

