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Med Gordon Ørskov Madsen som formand for lærerforeningen går vi både nye veje og betræder de kendte.
Gordon taler om fællesskabet og handler for fællesskabet.
Hans loyalitet ligger hos medlemmerne - ikke kun os, der er
flest af; lærerne i folkeskolen, men også hos de mindre
medlemsgrupper, som han har et tæt samarbejde med.
Gordon har en stor viden om arbejdstid, som jeg flere gange
har trukket på. Han er god at sparre med og taler et sprog,
som er til at forstå. Han udviser stor tillid til, at vi i kredsene
søger indflydelse, og han forventer, at vi tager ansvar for at
sikre medlemmernes vilkår. Hans klare holdning er, at vi skal
gøre det sammen og løfte i flok. Vi skal vedholdende påvirke
arbejdet for forbedringer for medlemmerne, ingen skal gå
alene, vi skal sammen skabe relationer og netværk.
Med Gordon har vi fået en formand, der internt vil forbedre
foreningen nedefra med bottom-up indflydelse og ikke en
top-down ledelse. I sin tale til kongressen nævnte han nogle
af de forbedringer, han ville foreslå, bl.a. at skabe resultater
via A20 for medlemmerne i samarbejde med kredse og
medlemmer.
En anden og interessant opgave, han nævnte, er om DLF
skal udvikle sit eget uddannelsestilbud til medlemmerne. Et er
sikkert: Læreruddannelsen og efteruddannelsen af lærerne
skal styrkes. Lærerne skal have ret til efteruddannelse
gennem hele lærerlivet. Vi skal kæmpe for et bedre lærerliv
indadtil og sammen udadtil.
Citater fra Gordon: "Min viden bygger på at komme rundt i
landet. Det er min måde at gøre tingene på; at være i
øjenhøjde".
"Det er ikke nok at være på Facebook, jeg vil være der
face-to-face".
Vi glæder os til at se ham i Øhavets Lærerkreds og glæder
os til det fremadrettede samarbejde.
Lone
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Kongres 2020 i Falkoner
Først var kongressen planlagt til to dage, så pga. corona sat
til én dag. Alle bar masker, morgenmad i
portionsanretninger; på én gang sædvanlig stemning… og
så alligevel ikke. Vi kunne ikke synge foreningssangen, som
altid sætter en højtidelig og samlende start, men med
sangen sunget af fire fra DR´s pigekor, var der fundet en
smuk løsning. Anders Bondo bød velkommen og ”advarede
om”, at han nok denne dag ville blive ramt at akut høfeber.
Efter 18 år som formand må det være en dobbelt særlig dag
at skulle starte et ”nyt” liv. Dagens program skred fremad
som planlagt; alle var inddelt i farver, så man kom ud holdvis
til pauser. Trods flere indlæg på talerstolen, de sædvanlige
ændringer til kongresvedtagelser, ja så VAR dagen præget
af, at den skulle slutte med et formandsvalg. Tre kandidateraf natur meget forskellige, men der var på forhånd dømt tæt
løb mellem Gordon Ørskov og Morten Refskov, mens Anders
Liltorp ikke blev spået mange chancer. For at opnå stemmer
nok, skulle en af kandidaterne have mere end 50 % af
stemmerne. Det blev ikke tilfældet ved første afstemning,
men ved anden afstemning opnåede Gordon lige nøjagtigt
flertallet. I sin tale bagefter udtrykte han da også, at det
forpligter yderligere med så tæt en afgørelse, og at han var
ydmyg over valget. Gordon havde blot 16 stemmer mere
end Morten. Det bliver spændende at se, hvordan
mediebilledet bliver af Gordon. Uanset hvem der kommer
efter en formand, som har siddet på posten i så mange år,
så er det et job, som kræver stor styrke, et usædvanligt godt
bagland og gode samarbejdspartnere, men hvor man også
skal finde sin egen stil.
Sluttelig holdt Anders sin sidste tale som formand.
Velformuleret og munter, men det kneb lidt med stemmen,
da han skulle takke sin kone Gitte - der måtte der en serviet
til! Anders lovede, at han ikke laver en Lars Løkke, men mon
ikke vi kommer til at høre mere om Anders´ mange år med
ministre, embedsfolk, KL, tillidsrepræsentanter? Der må være
meget i ”arkivet”.
Fie
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Implementeringsplan for
Arbejdstidsaftalen 2020
På kongressen blev implementeringsplanen for
Arbejdstidsaftalen 2020 (A20) udfoldet. Udfoldningen af A20
vil på landsplan ske i et tæt samarbejde med KL, Børne- og
kulturchefforeningen, skolelederne og andre parter, men vi
har også internt i DLF en opgave, og derfor også en plan for,
hvad vi selv gør.
I samarbejde med bl.a. KL er vi enige om fælles billeder og
udtalelser. Mulig fælles uddannelse; at invitere skoleledere
og kredse ind i forhold til fælles uddannelse. Parterne
rådgiver og vejleder i fællesskab.
Der er brug for at afdække behov hos kredse og TR i forhold
til det fremadrettede arbejde med A20. Danmarks
Lærerforening vil holde flere møder med kredsene og
sammen udvikle værktøjer til lokale forhold. Konkrete
værktøjer kan afprøves i nogle kredse, behov vil blive
kortlagt, og kredse og kommuner kan koble sig på. Der er en
uddannelsesopgave både nu og her, men der vil også blive
justeret og korrigeret i vores eksisterende uddannelser i
fremtiden. Men vi skynder os langsomt - alle skal have en
chance for at kunne følge med.
Målsætninger og pejlemærker for vores implementering og
evaluering er, at det er lærernes arbejdssituation og det
organisatoriske/fællesskabet, der er i centrum. De erfaringer,
de enkelte lærere oplever i undervisningssituationen, skal
der samles op på. Det samme skal ske med at skabe
sammenhæng mellem opgaver og undervisning. Vi har
respekt for, at der er lærere, der er skeptiske overfor
arbejdstidsaftalen. De skal opleve, at den viden, vi
indsamler, skal vise, at de aftalte forbedringer sker.
Vi vil ligeledes følge op på, om lærerkollektivet fungerer. Det
skal lykkes, og der vil blive evalueret på lærernes
inddragelse i skolens udvikling og sammenhæng i
arbejdstiden.
Den implementeringsplan, som blev vedtaget på
kongressen vil være udgangspunkt for samarbejdet med de
lokale kredse i den nærmeste fremtid. Sekretariatet på
Vandkunsten i København står til rådighed for sparring.
Lone
Næstformandens første kongres i DLF
En på mange måder anderledes kongres, som blev
afkortet med 1 dag, men dog med invitation til en
ekstraordinær kongres senere. En kongres, hvor det
var svært at skabe nye kontakter pga. corona,
restriktionerne og ikke mindst et nervepirrende
formandsvalg med valg af ny formand for DLF. Lenes
første kongres bliver samtidig starten på en ny periode
i foreningens historie.
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Sofaen eller Gl. Avernæs?
Fredag eftermiddag, endelig weekend, sofaen og fjernsynet
kalder, men denne fredag er anderledes. Jeg skal nemlig til
Åbent medlemskursus med Øhavets Lærerkreds. Så i stedet for
fjernsyn, sofa, fredagsslik og cola, er programmet god mad og
hyggeligt samvær med 68 medlemmer af Øhavets Lærerkreds.
Igen i år går turen til Gl. Avernæs, som ligger utroligt idyllisk og
naturskønt på den lille halvø Helnæs. Medlemskurset er de sidste
par år flyttet fra november til september, så vi kan få mere
glæde af de smukke omgivelser, og en lille vandretur i stedets
park, er et must, når man er afsted på kurset.
Efter indkvartering, afspritning og velkomstdrink indtager vi en
lækker 2-retters middag, som er tilberedt på baggrund af
årstidens og lokalområdets råvarer. Det er rigtigt lækkert, og
snakken går lystigt ved bordene. At det er lærere, der er på tur,
fornægter sig ikke, for snakken går så livligt, at akustikken i
rummet har mere end vanskeligt ved at følge med, og alle har
noget på hjertet. I løbet af aftenen hører jeg både om 2-sprogspædagogik, gode og dårlige ledere, holdninger til OK20, elbiler
og alt mulig andet spænende.

Efter middagen er der gin-smagning med det fynske destilleri
Mosgaard i Oure. Vi smager 4 forskellige gin, og Jes, som guider
os igennem seancen, er god til at fortælle både om sin egen vej
ind i destilleribranchen, men også om det, vi smager på og
ginens historie. Han skal have en stor cadeau for at holde
hovedet koldt, alt imens forsamlingen smagte på varerne og
humøret steg yderligere. Eneste lille mislyd vi hørte fra ham, var at
de plastic-glas (bionedbrydelige), vi fra kredsens side havde
medbragt, ikke var egnede til ginsmagning; et godt glas gin skal
ha’ et godt ginglas.
Kurset sluttede af lørdag formiddag med et tankevækkende
fagligt oplæg fra sociolog Rasmus Villig, som fortalte om kritik,
demokrati og fleksibilitet på det danske arbejdsmarked. Han
beskrev via præsentation af sin forskning, hvordan vi i Danmark
de sidste 15 år har haft en bevægelse fra flexicurity imod
flexisme. Det var befriende, foruroligende og tankevækkende.
Således fyldt op med godt samvær gode oplevelser og lidt
fagligt input til refleksion, sluttede vi af med en dejlig frokost,
inden turen gik hjem til sofaen og den gemte Disney-slik fra
fredag.
Thomas
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Én skole på Langeland?
I et forslag til en ny skolestruktur bliver Ørstedskolen
Langelands eneste skole med afdelinger i Humble, i
Snøde og på Strynø. Skrøbelev Skole nedlægges.
Forslaget er nu sendt i høring.
Vi har spurt borgmester Tonni Hansen om baggrunden
for forslaget:
Om skoler på Langeland
”Skabe så gode skolemuligheder på Langeland og så
godt samarbejde mellem ledelse, ansatte og forældre,
at ansatte og forældre helt naturligt vil blive gode
ambassadører for skolerne. ”Ny Start” er ikke blot et
smart begreb, men en reel vilje til at skabe noget nyt i
et tillidsfuldt samarbejde.”
Ovenstående står at læse i den nyligt indgåede
budgetaftale mellem 4 af de 5 partier i
kommunalbestyrelsen på Langeland.
Det skal forstås som en reel vilje til at udvikle vores
Folkeskole, så vi kan give vores børn den allerbedste
læring og samtidig skabe et godt arbejdsmiljø for alle
ansatte på skolerne. Krydret med opbakning fra
forældrene til deres børns skoler.

Skal Langelands tre
skoler have samlet
ledelse?

Ambitiøst javel. Især i en kommune uden mange
økonomiske midler.
Men ikke mindst derfor forsøger kommunalbestyrelsen
nu også med et bud på, hvordan vi kan gøre skolerne
på Langeland og Strynø mere ensartede, strømlinede
og gennemskuelige, når forældrene skal træffe et
skolevalg. Samtidig ligger der i forslaget, at alle
langelandske skoler sikres for fremtiden. Forslaget er i
høring. Så hvorvidt vi har ramt indenfor eller udenfor
skiven vil helt sikkert fremgå af høringsprocessen.
Personligt glæder det mig, at vi nu debatter vores
børns skoler og skolernes pædagogiske og faglige
tilbud og muligheder. Ligeledes glæder det mig, at
lærerne nu har fået en forhandlet arbejdstidsaftale, og
at vi derfor i fællesskab kan finde muligheder og
forudsigelighed til gavn for den enkelte lærer og
helheden.
Folkeskolen er nok kommunernes vigtigste institution og
bortset fra forældrene er lærerne de mest vigtige
personer for et barns udvikling og indlæring. Derfor er
det perfekt, at alle parter nu kan arbejde videre med
at udvikle folkeskolerne under begrebet ”Ny Start”.
Tonni Hansen, borgmester, Langeland Kommune
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Humble Skole 60 år

Tirsdag d. 15. september var Humble Skole trukket i festtøjet.
Skolen fejrede sin 60-års fødselsdag. Elevrådet have ønsket
en fest, og det fik de! Ganske vist var gæstebuddet
begrænset til skolens elever og få udvalgte inviterede
gæster, men Covid19 formåede ikke at spolere glæden for
elever og personale. Der var sodavand, lagkage og tale fra
en “vigtig person” som elevrådet havde ønsket - æren
tilfaldt formanden for LSK Jan Ole Jakobsen.
Dagen forinden havde eleverne pyntet skolen op til fest og
plantet 12 frugttræer, der hver symboliserede 5 af skolens
leveår. Hver klasse har nu ansvar for at passe og vande de
spæde træer, så der om føje år kan høstes frugter.
En ganske særlig gæst var inviteret til at fortælle historier om
gamle dage. Verner Hansen, der selv engang var elev og
senere pedel på skolen fortalte om den forrige pedel, der
trak elever i ørene og smed med træsko. Han fortalt også
om trappens gelænder, hvor der er monteret nogle store
og små knopper, som Verner i sin tid satte på for at stoppe
elever fra at kure ned af gelænderet.
”Jeg satte først de små på, men så var der en elev, som
blev ved. Jeg spurgte ham hvorfor, og han svarede: Jamen,
nu kilder det så godt i røven. Jeg kunne ikke lade være
med at grine, og jeg måtte sætte nogle højere knopper på,
men så stoppede han også med at det”, fortalte Verner.
Susanne
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Svendborgtillægget forhøjes
Ny lokallønsforhøjelse til lærere ansat på skoler i Svendborg
Kommune omfattet af løntillægget ”Svendborgtillægget”
Ved lokallønsforhandlinger sidste år mellem Svendborg
Kommune og Øhavets Lærerkreds vedr. årene 2018, 2019 og
2020 blev vi enige om at vente med at udmønte
lokallønsmidlerne for 2020. Lokallønsandele bliver beregnet på
baggrund af antallet af ansatte lærere i de enkelte år. Ved
forhandlingerne blev vi enige om, at hvis der var midler tilbage i
lokallønspuljen efter opgørelse i 2020 skulle de anvendes til
forhøjelse af ”Svendborgtillægget”. Det er der, og det betyder
at vi kan forhøje ”Svendborgtillægget” med 720 kr. Det
forhøjede tillæg vil blive udbetalt ved næste lønkørsel.
Kredskontoret

Årlig lønforskel for en lærer på begyndelsesløn i
Svendborg og på Langeland: 10.647,60 kr.
Årlig lønforskel for en lærer på begyndelsesløn i
Svendborg og på Ærø: 21.706,44 kr.

Årlig lønforskel for en lærer (slutløn) på personlig
ordning i Svendborg og på Langeland: 13.554,72
kr.
Årlig lønforskel på en lærer (slutløn) på personlig
ordning i Svendborg og på Ærø: 24.613,56 kr.

I budgetforliget for 2021 er der til Marstal Skole afsat:




8 millioner til energibesparende ventilationssystem. Dette til glæde for alle på skolen. Vi havde håbet på at kunne etablere anlægget over
flere etaper, men nu altså på én gang.
320 tusinde til hovedsaligt bærbare computere
til elever.
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Nest-tænkning i Svendborg
Ledelser, ressourcepersoner, vejledere og PPR har været
samlet på Hotel Christiansminde til den første af to dage med
fokus på Nest-inspireret tænkning og pædagogik. Formålet
med forløbet er at styrke det fælles sprog og den
pædagogiske værktøjskasse i det fortsatte arbejde med at
udvikle Mangfoldige Læringsmiljøer. Grundsynet er, at børn er
mere ens end forskellige og bør, når det er muligt, lære og
udvikle sig sammen. Deltagerne blev bekræftet i, at de
allerede er langt i arbejdet med selvregulering, struktur og
overblik – vigtige redskaber i den pædagogiske
værktøjskasse. Alle skoler i Svendborg Kommune har nu
udvalgt et fokusområde frem mod næste kursusdag i
november.
Vi har spurgt Nanna Lohmann om baggrunden for projektet
og det videre arbejde.


Hvordan startede I emnet
Efter at Børne- og Ungeudvalget besluttede, at
mangfoldige læringsmiljøer skal være en fælles ramme for
0 – 18 års området her i Svendborg, gik vi i Skole og
Uddannelse på jagt efter mulige veje ind i dette arbejde.
Altså nogle bud på, hvordan vi, og her tænker jeg ikke
mindst PPR, kan understøtte skolerne i deres arbejde med
at styrke og udvikle et mangfoldigt læringsmiljø.
Et mangfoldigt læringsmiljø er mange ting, fx åben skole,
bevægelse, Svendborgprojektet, variation, temadage,
lejrskoler, praksisorienteret læring m.v., alt det, som vi allerede er rigtig gode til.
Men mangfoldige læringsmiljøer er samtidig en erkendelse
af, at en stor del af vores elever i folkeskolen, måske helt
op til 15-25 pct., har særlige udfordringer eller særlige behov, som vi også skal kunne tilgodese og imødekomme.
Det kræver særlige tilgange og kompetencer. Derfor bliver vi også nogle gange nødt til at kigge ned i den specialpædagogiske værktøjskasse. Og der synes vi, at den
NEST-inspirerede pædagogik, som vi har fuldt noget tid,
bl.a. gennem Lene Tanggaards forskning, kan noget særligt.



Hvad vil du gerne opnå med at introducere Nest-inspireret
tænkning og pædagogik for lærerne?
Vi vil gerne være med til at understøtte, at vi, på tværs af
skolerne, har et fælles udgangspunkt og tænkning i forhold til børnesyn.
Det, at man så vidt mulig arbejder med indsatser i børnenes fælles læringsmiljø frem for indsatser i forhold til enkelte børn. Og det med, at hvad der er godt for de få, er
godt for de mange. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt med indsatser i forhold til specifikke elever, men
hovedindsatsen ligger i det fælles.
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Jeg synes, at den NEST-inspirerede tænkning meget præcist
formulerer det, som alle skoler er optaget af:
- Skabe mere ro og fordybelse i klasserummet for at sikre
undervisningen
- Forebygge konflikter og understøtte elevernes overblik, læring
og forståelse
- Motivere elevernes engagement og lyst til at indgå i
undervisningen
- Hjælpe eleverne med at regulere deres opmærksomhed og
følelser
- Styrke de professionelle i at skabe endnu bedre relationer til
eleverne
- Understøtte og skabe sammenhæng ved overgange
(aktivitet-aktivitet, frikvarter-time, lærer-lærer, undervisning-SFO
m.fl.) gennem fælles metoder.

Styrken ved den NESTinspirerede tænkning er
den systematiske
tænkning bag, som de
kalder
Nøddeskalsmodellen

Styrken ved den NEST-inspirerede tænkning er også den systematiske tænkning bag, som de kalder Nøddeskalsmodellen.
Den understreger, at der skal være styr på både fundamentet
(den politiske beslutning) – og system- og samarbejdsstrukturer,
før man får det fulde udbytte af de konkrete klasserumsmetoder, altså den pædagogiske værktøjskasse. Og det er den måde, vi tænker udvikling på her i Svendborg.


Hvad er det vejlederne skal hjem på skolerne og arbejde med?
Vejlederne, ressourcepersonerne eller hvad man nu har valgt at
kalde det på den enkelte skole, skal hjem og gøre det, som de
hele tiden har gjort. Understøtte, inspirere, guide og kompetenceudvikle kollegaer ude i den pædagogiske praksis. De skal
sammen med ledelsen sikre følgeskab.
Alle, der arbejder i folkeskolen, ved, at det til tider kan være udfordrende og hårdt, og det må aldrig være sådan, at man som
lærer eller pædagog føler sig ladt alene, hvis det brænder på i
en klasse eller med en elev. Der skal være en systematik og
struktur, der sikrer, at der altid er nogen, der kan hjælpe en på
vej, og her spiller vejlederne en afgørende rolle.



Hvordan afskiller den værktøjskasse, som vejlederne blev præsenteret for, sig fra den lærerne allerede har?
Nu kan man jo ikke skære alle lærere over en kam, og der vil jo
altid være individuelle forskelle, men jeg tror faktisk ikke, at den
adskiller sig særlig meget, og det blev også understreget af PPR
Aarhus, der stod for oplægget. Der er ikke nødvendigvis meget
nyt under solen, hvis vi alene ser på de enkelte værktøjer i
værktøjskassen, men det er rammesætningen og ikke mindst
børnesynet, der er det særlige. Og så tænker jeg også, at selvom man kender til mange af de konkrete værktøjer, der blev
præsenteret, så har man altid gavn af, at få mulighed for at se
på egen praksis udefra. Selvom man tydeliggør dagens program på tavlen, så kan det jo godt være, at man kan blive
endnu bedre til at gøre det ens i teamet, eller på tværs af klasserne på årgangen, eller man kan fortsat arbejde med at give
korte klare beskeder, og gentage tre nøgleord fra beskeden
osv.
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Hvordan bliver de enkelte lærere involveret og hvem har
udvalgt de enkelte skolers fokusområde?
Jeg har hele tiden sagt, og det vil jeg gerne gentage her,
at hver skole skal finde deres egen vej i det fortsatte arbejde med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer. Det er
helt afgørende, at man finder en form og en tilgang, der
afspejler den enkelte skoles elevgruppe, kultur og tilgang.
Så det er op til den enkelte ledelse, der er på skolerne at
lægge en strategi for, hvordan det arbejde skal foregå
også i forhold til den NEST-inspirerede pædagogik. Jeg er
helt sikker på, at det foregår i tæt samarbejde med medarbejderne, og så ved jeg, at PPR er i tæt dialog med skolerne, så de fokusområder eller tematikker, man vælger at
arbejde med, giver mest mulig mening og afspejler den
enkelte skoles aktuelle ønsker, behov eller udfordringer.
Det er selvfølgelig vigtigt, at der ude på skolerne er åbenhed om, både hvor man er på vej hen, hvorfor, men også
hvordan. Her tænker jeg fx på, at det er vigtigt, at medarbejderne og bestyrelsen har overblik over og indsigt i,
hvordan man eksempelvis vælger at prioritere skolens ressourcer. Det foregår jo typisk i et MED-udvalg.
I løbet at de sidste par år er det lykkedes skolerne i Svendborg at få antallet af segregerede elever ned – vi har store
årgange, der er gået ud af vores specialtilbud, og vi har
ikke længere de specialtilbud, som er helt tæt på almen.
Det betyder, at vi har kunne flytte næsten 10 mio. kr. ekstra til skolerne. Penge, der før blev brugt ude i vores specialtilbud, og som nu kan bruges i arbejdet med udvikle
pædagogik og didaktik og stærke læringsmiljøer i almentilbuddet, så vi på sigt kan hjælpe de elever, altså op til de
20-25 %, som har brug for en særlig tilgang. Retning,
åbenhed, lokale løsninger og transparens hele vejen igennem er i mine øjne afgørende.
Nanna Lohman, Skole- og Uddannelseschef Svendborg
Kommune
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Hvor er jeg stolt!
11. marts 2020 – statsministeren lukker Danmark ned på
grund af, at coronavirus breder sig nærmest uhæmmet i
vores samfund.
Med et slag skal alle lærere til at undervise virtuelt, og alle
børn skal modtage læring via en skærm derhjemme.
Hvis man nogensinde har været i tvivl om danske læreres
omstillingsparathed, så fik alle i hvert fald syn for sagen.
Imponerende så hurtigt, at lærere og elevere fandt ud af
at anvende de virtuelle muligheder. Bevares – det var ikke
optimalt, og ikke alle fandt sig til rette med det. Men der
blev gennemført kvalificeret undervisning.
Og se om ikke det gentog sig, da skolerne åbnede igen.
Jeg oplevede lærere og ledere, som knoklede hen over
weekenden for at kunne tage imod eleverne og åbne op
med de nye restriktioner. ”Vi gør det for børnenes skyld” var
svaret, når lærerne blev spurgt om, hvorfor de knoklede
igennem for at gøre klar til skoleåbningen.
Herfra skal lyde en stor og varm tak for indsatsen, da krisen
stod på sit højeste og som fortsat gør en kæmpeindsats
under den fortsatte krise.
Jeg er både stolt og imponeret over den flotte indsats fra
både lærere og ledere her i Langelands Kommune.
Tonni Hansen, Borgmester, Langeland Kommune

Morgenmad til alle skoler!

Samtlige skoler på Ærø, Langeland og i Svendborg opnåede
over 50 % ved urafstemningen om arbejdstidsaftalen. 14 skoler
nåede over 75 % og 4 skoler nåede de 100 %. Lone, Johanna og
Thomas tog turen rundt i det sydfynske og leverede morgenmad
til alle arbejdspladserne.
Kredskontoret
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Undervisning af 2-sprogede sikrer en
lærerstilling på Marstal Skole i skoleåret
2020/21
Kommunalbestyrelsen på Ærø har godkendt en indstilling fra
Kultur- og Socialudvalget om en tillægsbevilling til undervisning
af 2-sprogede elever på Marstal skole.
Ifølge en aftale indgået i 2016, tildeles Marstal skole ca. 40.000
kr. som engangsbeløb pr. barn ved modtagelse af nye
flygtningeelever.
Det svarer til ca. 145 timer alt i alt.
Derudover afsættes der supplerende i alt 12 lektioner
undervisning inden for skolens egen ramme til 2-sprogsundervisningen. Disse 12 lektioner dækker løbende hjælp til
alle elever med behov for sprogstimulering.
Elevernes behov søges dækket via lektioner i egen almen
klasse, 2-sprogsstøtte i klassen, samt lektioner i selve 2sprogsklassen.
Den fleksible model har sikret, at dele af midlerne og indsatsen
kunne puljes. Aktuelt står skolen med den udfordring, at der
ikke er indskrevet nye flygtningeelever og derfor ikke tilført nye
midler til sprogindsats. Samtidig har skolen elever, der har brug
for hjælp og støtte for at kunne leve op til kravene i
Folkeskoleloven.
Skolen har derfor ansøgt om yderligere 25 lektioner pr. uge for
skoleåret 2020/21 målrettet de elever, så der i alt bliver tale om
en fuldtidsansættelse. Den anslåede udgift til dette er 400.000
kr.
Marstal Skole dækker omkostninger i indeværende år på
200.000 kr. fra centrale puljemidler, mens de resterende
200.000 kr. altså er ydet som en tillægsbevilling.
Fra referat fra Kultur- og Socialudvalget på Ærø.
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Spørgeskemaundersøgelse fra DLF
vedr. arbejdsforhold i Svendborg
Kommune
Danmarks lærerforening gennemførte d. 31. oktober - 29.
november 2019 en spørgeskemaundersøgelse.
I Svendborg Kommune besvarede 168 medlemmer
spørgeskemaet. Svarprocenten var 37 %. På landsplan var den
28 %.
Vi vil forsøge at give et lille indtryk af svarene i Svendborg
Kommune set i forhold til landsgennemsnittet. Der er jo uendelig
mange tolkningsmuligheder i sådanne undersøgelser. Der, hvor
vi foretager den første tolkning er i udvælgelsen af punkterne.
I mange af undersøgelsens punkter ligger vi meget lig med
landsgennemsnittet, nogle af de mere markante udsving kan I
læse nedenfor.
Undersøgelsens resultat kan kredsen bruge i det forestående
arbejde med implementeringen af A20.
Desuden understøtter den kredsens ønske om øget synlighed
blandt medlemmer af foreningen.
Hvis du er interesseret i at læse hele undersøgelsen, ligger den
på hjemmesiden:
https://www.kredskontoret.dk/medlem/medlemsundersoegelser
Lene
Medlemmernes vurdering af arbejdsforhold på deres skoler
Svendborg kommune
På en skala fra 1-10, 1 er meget dårligt og 10 er meget godt

4
5
7
8
10

11

I hvilken grad oplever du, at ledelsen tager et tydeligt ansvar
for, hvordan du skal prioritere dine arbejdsopgaver?
I hvilken grad oplever du, at der er gennemsigtighed i ledelsens
beslutninger om opgavefordelingen på skolen?
Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har
tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen?
Hvor ofte har du, inden for de seneste 14 dage oplevet, at
uforudsete opgaver er gået ud over din forberedelsestid?
I hvilken grad oplever du, at du har mulighed for at levere en
god undervisning af høj kvalitet?

I hvilken grad oplever du, at de lokalt aftalte rammer mellem
kreds og kommune om arbejdstid har gjort en positiv forskel for
din arbejdssituation?

Nationalt
2019
33 %

Svendborg
2019
37 %

36 %

48 %

Ja: 22 %
Nej: 75 %
29 %

Ja: 13 %
Nej: 81 %
33 %

I høj grad:
10 %
I nogen
grad: 62 %
I mindre
grad: 26 %
I høj grad:
13 %
I nogen
grad: 33 %
I mindre
grad: 24 %

I høj grad:
4%
I nogen
grad: 64 %
I mindre
grad: 32 %
I høj grad:
5%
I nogen
grad: 27 %
I mindre
grad: 32 %
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Medlemmernes vurdering af tiltag, der kan løfte elevernes udbytte af undervisningen
Lærerne i Svendborg vurderer, at følgende tiltag vil give det største løft af elevernes
udbytte af undervisningen, sammenlignet med landsgennemsnittet


Bedre tid til at lave undervisning tilpasset den enkelte elev



Færre elever i klassen



Bedre fysiske rammer

Lærerne i Svendborg vurderer, at følgende tiltag vil give et mindre løft af elevernes udbytte
af undervisningen, sammenlignet med landsgennemsnittet


Kortere skoledage



Bedre indeklima

Medlemmernes vurdering af foreningen
I Svendborg har flere lærere modtaget rådgivning fra den lokale TR end fra den lokale
kreds, sammenlignet med landsgennemsnittet.
Lærerne i Svendborg oplever, at følgende konkrete ydelser fra foreningen er vigtigere end
landsgennemsnittet:
 Rådgivning og støtte vedr. arbejdstid


Rådgivning og støtte vedr. arbejdsskader



Understøttelseskassen (økonomisk hjælp i ekstraordinært vanskelig økonomisk situation)

Spørgeskemaundersøgelse vedr.
nødundervisning
Kredsen har netop udsendt en spørgeskemaundersøgelse
vedr. fordele og ulemper ved nødundervisningen. 148 har
allerede besvaret den med mange gode kommentarer.
Vi håber, at rigtig mange vil besvare den, da den er vigtig
i vores arbejde.
Kredsen
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Overenskomst 2021
Der har været mange drøftelser på tværs i fagbevægelsen om
overenskomsten i 2021. Grundet corona-situationen er der
mange senarier i spil. Der er stor usikkerhed om, hvor stor en sum
penge, der bliver afsat, bl.a. på grund af den økonomiske
situation, der er skabt i forbindelse med corona.
Men vi skal nok fremadrettet regne med, at vi får 3-årige
overenskomster. Det betyder, at vi implementerer samtidig med
at vi forhandler nye vilkår. Her tænkes også på arbejdstid.
Vedrørende løn skal vi fortsat også sættes os nogle langsigtede
mål, evt. at få et længere lønforløb; måske et nyt løntrin 16. Det
kan vi gøre ved det, vi kalder lønspring. Vi samler tillæg sammen
for at få et større lønspring på et senere tidspunkt. I det lønforløb
vi har nu, har vi prioriteret begyndelsesløn – en langsigtet
strategi. Derfor er der en god lønudvikling hos lærerne.
Vores krav til OK21 i den aktuelle sammenhæng er generelle
lønstigninger, og at reallønnen og reguleringsordningen sikres.
Derefter andre krav. Men spørgsmålet er, om rammen er
tilstrækkelig til at sikre reallønnen. Men hvis der er penge tilovers,
så der er penge til andre ting.
Det kunne være brede forbedringer til LC-gruppen (Lærernes
Centralorganisation), særlig feriegodtgørelse, forhøjelse af
undervisningstillægget, fritvalgsordning til de statsansatte.
Andre ting kunne være: Arbejdslivs forbedringer som
forbedrede seniorordninger, fortsættelse af SPARK, (et psykisk
arbejdsmiljøprojekt), nedsat arbejdstid fra 60 år – også for dem,
der ikke er omfattet af LOV 409. Nyuddannede, konkrete
rettigheder – opfølgning på A20, kompetenceudviklingsprojekt
med afdækning i forhold til en kommende overenskomst,
tilbagetrækning af i opsigelser i opsigelsesperioden,
uddannelsesfond m.m.
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God efterårsferie!

Kalender
Fr. 4: Genforeningstur til Sønderjylland AFLYST

8. oktober

Efterårsferie - kontoret er lukket

12.-18. oktober

Juleferie - kontoret er lukket

19. december3. januar

Kontakt kredsen
Øhavets Lærerkreds
Færgevej 32
5700 Svendborg
Tlf. 6221 0162
Mail 086@dlf.org
Kontoret er åbent
Mandag-torsdag 10.00-16.00
Fredag 10.00-15.00
Telefonen er åben
Mandag-fredag 9.30-12.15 og 12.45-15.00
Fredag dog kun til kl. 14.00
I efterårsferien kan kredsformand Lone Clemmensen
kontaktes på tlf. 2222 8358 i tidsrummet 9.00-11.00.

