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Julemanden har været forbi kredskontoret og efterladt en 
bunke slik på vores spisebord. Da vi nok ikke kan spise det 
hele selv (og heller ikke har godt af det), sender vi 
kredsnisserne ud i løbet af december til alle arbejdspladser i 
kredsens område.  
 
 
Rigtig god julemåned til alle. 
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I Danmarks Lærerforening er der en række medlemmer, som ikke 
har deres daglige arbejde direkte i folkeskolen.  

Disse medlemmer fylder sjældent ret meget i debatten om 
ansættelsesvilkår, arbejdsbetingelser, lønudvikling osv. 
Christina fra UU Sydfyn oplever som TR, at de mindre 
medlemsgrupper kan føle sig lidt overset i foreningen. 

Ca. 10 % af medlemmerne i DLF er IKKE ansat inden for det almene 
skoleområde.  
 
I Øhavets Lærerkreds ønsker vi at gøre disse medlemsgrupper mere 

synlige og bakke op om de forhold, der kendetegner deres daglige 
virke. Vi bringer løbende indlæg fra en af disse grupper. 

 

UU-center Sydfyn 
På UU-center Sydfyn er der 10 UU-vejledere, som alle er 
læreruddannede og medlemmer af Øhavets Lærerkreds. 
TR på UU-centeret, Christina Gramkow, fortæller om de 
arbejdsopgaver og arbejdsforhold, der kendetegner deres 
arbejdsplads. 
Christina har været ansat på UU-centeret i godt 2 år og tog TR- 
opgaven på sig efter et halvt år. 
TR-uddannelsen tager hun på et hold med andre DLF-
medlemmer fra mindre medlemsgrupper. Hun er landet godt i 
TR-opgaven og er glad for at have funktionen. 
Når medlemmerne i UU-centeret har brug for deres fagforening, 
er henvendelserne typisk af juridisk karakter og lander ofte på 
konsulent Thomas Bjørn Henriksens bord. 
 
Kollegerne på UU fordeler opgaver og skoleområder imellem sig 
ud fra kompetencer og interesser. De helt store 
vejledningsopgaver ligger i den almene folkeskole, FGU og STU. 
Derudover er der bl.a. vejledermøder på ungekontakten, hvor 
der drøftes forskellige relevante og aktuelle temaer. 
Langeland Kommune har købt UU-vejledning af Svendborg 
Kommune. Christina har, sammen med tre kolleger denne 
opgave og er altså også et kendt ansigt på de langelandske 
skoler. 
Også Ærø Kommune har købt UU-vejledning af Svendborg. 
UU har kontakt til unge, indtil de har gennemført en 
ungdomsuddannelse, eller til de er fyldt 25. 
 
Christina oplever, at de har et godt arbejdsmiljø på UU-centeret, 
hvor de støtter hinanden i arbejdsopgaver, de hjælper hinanden 
i pressede situationer, og de deltager som sparringpartnere i 
opgaver, den enkelte fx ikke har stået i før. 
Christina fremhæver lærerne ude på skolerne som nogle af de 
vigtigste nøglepersoner i arbejdet med den gode vejledning af 
eleverne. Helt aktuelt er der især fokus på Uddannelses-
ParathedsVurderingerne (UPV) og evt. indsatser i den 
forbindelse. 
Arbejdets tilrettelæggelse for UU-vejlederne styres i det store hele 
af dem selv. Det betyder, at de i et vist omfang er mere 
tilgængelige for deres samarbejdspartnere – de kan ofte del-
tage i møder, samtaler med og om elever, når behovet er der. 
De oplever fleksibilitet, og de kan justere deres ugentlige 37 timer 
op og ned efter behov. 
 
Lene 

 

De mindre medlemsgrupper i DLF 

 

 

I tråd med Christinas oplevelse 
af, at mindre medlemsgrupper 

bliver overset, bringer vi nedenfor 
et link til en artikel fra 
Folkeskolen.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Jeg kan naturligvis ikke rejse 
rundt i landet hver dag, men det 
er mit mål at udvikle foreningens 

interne demokrati, at skabe større 
åbenhed, og jeg vil interessere 
mig for alle dele af 

organisationen og ikke mindst de 

mindre medlemsgrupper. 
 
Læs evt. nedenstående artikel 
om DLF’s nye formand 
 

DLF har fået ny formand - og det 
er alles formand 

 
 

 

https://www.folkeskolen.dk/1856822/dlf-har-faaet-ny-formand---og-det-er-alles-formand?fbclid=IwAR2JWn-tGjNKZ4Hla_l9EdGE9V4D5yAnT2Nshhy6e6i0wjte4vBKVpsIczQ
https://www.folkeskolen.dk/1856822/dlf-har-faaet-ny-formand---og-det-er-alles-formand?fbclid=IwAR2JWn-tGjNKZ4Hla_l9EdGE9V4D5yAnT2Nshhy6e6i0wjte4vBKVpsIczQ


     SIDE 3 

     SIDE 3 

     SIDE 3 

SIDE 3 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE      SIDE 3 NYHEDSBREV ØHAVETS LÆRERKREDS 

 
  
 
 
 

 
 

 

 
 
  

Svendborg Kommune besluttede i budgettet for 2021, at 
skolerne skulle have flere midler. Det blev således besluttet at 
tilføre 4 millioner kr. årligt til boost af mangfoldige 
læringsmiljøer og en pulje på 2 millioner kr. årligt til udvikling 
af de fysiske læringsmiljøer på skolerne.  
Børn- og Ungeudvalget har nu vedtaget, hvordan midlerne 

skal udmøntes. Der er lagt vægt på, at det er den enkelte 

skole, der beslutter, hvordan pengene bruges. Budgettet 
skal behandles i MED-udvalget og i skolebestyrelsen. 
Herudover vil det være oplagt at tage midlerne med i 
betragtning, når det kommende skoleår skal planlægges. 
Her kan det være relevant at stille spørgsmål til skolens 
udmøntning af budgettet. 

 

Pengene fordeles således: 

Boost af mangfoldige læringsmiljøer: 

Folkeskolerne tildeles 3,4 mio. kr. årligt og Byhaveskolen, 
Centerafdelingen og PPR tildeles hver 200.000 kr. årligt. 
De 3,4 mio. kr. årligt til skolerne fordeles efter elevtal pr. 5/9. 

  

  Elevtal 5/9 

2020 

Fordeling i 2021 

Issø-skolen 365          254.669 

Nymarkskolen 636          443.751 

Rantzausminde Skole 505          352.350 

Skårup Skole 346          241.412 

Stokkebækskolen 468          326.534 

Thurø Skole 285          198.851 

Tved Skole 354          246.994 

Tåsingeskolen 703          490.499 

Vestermarkskolen 305          212.805 

Vestre Skole 335          233.737 

Ørkildskolen 571          398.399 

I alt 4.873       3.400.000 

    
Fra Svendborg Kommunes hjemmeside. 
 

 

 

Mulighed for at få indflydelse på 

skolens budget 
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Brug af visir eller mundbind  

Pulje til udvikling af de fysiske læringsmiljøer 
De 2 mio. kr. fordeles efter elevtal og tildeles hvert andet år til den enkelte skole. 
 

  

Elevtal 5/9 

2020 

Fordeling pba. 

elevtal 

Tildeling 

2021 

Tildeling 

2022 

Issø-skolen 365          149.805             299.610 

Nymarkskolen 636          261.030          522.060   

Rantzausminde Skole 505          207.265             414.529 

Skårup Skole 346          142.007          284.014   

Stokkebækskolen 468          192.079          384.158   

Thurø Skole 285          116.971             233.942 

Tved Skole 354          145.290             290.581 

Tåsingeskolen 703          288.529             577.057 

Vestermarkskolen 305          125.180          250.359   

Vestre Skole 335          137.492             274.985 

Ørkildskolen 571          234.353          468.705   

I alt 4.873       2.000.000       1.909.296       2.090.704 
Fra Svendborg Kommunes hjemmeside. 
 

Forskellen mellem de enkelte års tildeling udlignes over årene. 
 
Gitte 

Det er ved at være tid til at bestille næste skoleårs lærer-
kalender, som vi i Øhavets Lærerkreds har valgt at indkø-
be til de medlemmer, der bestiller den på forhånd  
 
Er du tilknyttet en arbejdsplads, hvor der er en tillidsrepræ-
sentant, sker bestilling gennem denne. Pensionister, ledige 
og ansatte på arbejdspladser uden en TR bestiller direkte 
til kredsen enten på mail 086@dlf.org eller telefon 6221 
0162.  
 
Sidste frist for bestilling er d. 11. december 2020. 
 
Kredskontoret 
 
 

 

Lærerkalenderen 2021-22 

mailto:086@dlf.org
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Nyt pilotprojekt – Arbejdstilsynet 

kommer på en ny type særligt tilsyn 

på skoler i Svendborg Kommune 

Den 20. november 2020 trådte en lov i kraft, som gør det muligt 
for ledelserne på skolerne at pålægge ansatte at blive testet 
for corona og få resultatet af testen at vide. Der skal være en 
saglig begrundelse for at kræve testning. Det vil der for mange 
lærere ofte være, idet man som lærer har tæt kontakt med 
mange elever og borgere i løbet af en arbejdsdag. En saglig 
begrundelse kunne fx være at man har været i tæt kontakt 
med en person, der er testet positiv. 
En pålagt test skal så vidt muligt foregå i arbejdstiden, fx i 
forbindelse med hjemsendelse. Endvidere skal den ansatte 
have dækket rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af testen. Det kan fx være 
transportomkostninger. 

Loven har en udløbsdato, som er fastsat til 1. juli 2021.  Den 

vedtagne lov kan læses her (PDF). 

 

Kredskontoret 

 

Arbejdstilsynet har ved undersøgelser og tilsyn rundt på 
folkeskolerne i landet erfaret, at en del ansatte på skoler er i 
risiko for vold og trusler fra elever eller forældre, samt for at blive 
følelsesmæssigt overbelastet, fx i forbindelse med arbejde med 
elever med særlige behov. Derfor har de fra 1. november sat 
gang i en særlig tilsynsindsats med særlig opmærksomhed på 
det psykiske arbejdsmiljø. Besøgende gennemføres i løbet af det 
næste år. Det vil være en helt ny tilsynsmetode, som er 
anderledes end ved et almindelig tilsyn, fordi man både før, 
under og som afslutning på indsatsen vil holde møde med 
forvaltningen om det psykiske arbejdsmiljø på kommunens skoler 
og det forebyggende arbejde, der sker i kommunen i den 
forbindelse. 
 
Arbejdstilsynet besøger ikke alle skoler i Svendborg Kommune, 
men kun dem, der i forvejen er udtaget til tilsyn. Det er tanken, 
at opsamlet viden og gode erfaringer med at forebygge 
psykiske arbejdsmiljøproblemer på én skole skal deles mellem 
alle kommunens skoler. Så gode erfaringer med at forebygge 
udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på én skole kan styrke 
arbejdsmiljøet på andre skoler i kommunen. 
 
Øhavet Lærerkreds bakker op om indsatsen og Arbejdstilsynets 
gode hensigt med at få motiveret den kommunale forvaltning til 
at igangsætte handlinger, der kan forbedre og forebygge 
psykiske belastninger på skolerne. 
 
Pia 

Arbejdsgiver kan pålægge dig at blive 

testet for corona 

 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l102/20201_l102_som_vedtaget.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l102/20201_l102_som_vedtaget.pdf
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Arbejdstid – lokale møder om A20 
Kredsen har inviteret vores tre kommuner til forhandlinger om 
arbejdstidsaftalen (A20). I løbet af november har vi afholdt 
mødedage med Svendborg- og Ærø kommuner om A20. På 
Langeland holder vi møde i december. Vi har ligeledes 
deltaget sammen i Webinar om A20. 
 
Vores forhandlingsgruppe består af kredsformanden, 
næstformanden og konsulenten. Når vi forhandler på 
Langeland deltager vores FTR også. På Ærø deltager vores 
styrelsesmedlem samt TR på Marstal Skole.  
Det første møde, vi har haft sammen, var et webinar som KL 
og LC afholdt for forhandlingspartnerne. Skoleledere og TR har 
ligeledes været indbudt til at se webinaret sammen. 

I Svendborg deltog forhandlingsgruppen sammen med Skole- 
og Uddannelseschef Nanna Lohman, Konsulent Erling 
Pedersen, HR-konsulent Vivienne Severin og Chefkonsulent 
Lisbeth Sønderby. Webinaret var en teknisk gennemgang af 
A20.  I pausen og efter webinaret havde vi forskellige 
drøftelser. Vi drøftede blandt andet individuel forberedelse og 
fællesforberedelse. De to former for forberedelse indeholder 
forskellige ting alt efter hvem vi er. Så vi har en opgave med at 
få defineret indholdet i de forskellige forberedelsestyper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Langeland afholdt vi webinaret sammen med 
forvaltningen, skolelederne og afdelingsledere og to af de 
tillidsvalgte. Også her var der drøftelser om A20. De 
koncentrerede sig om ledelsesretten og ledelsesforpligtigelsen. 
Og om definition af enkelte ord/begreber samt lidt om krav til 
skoleplanen. 
 

På Ærø deltog styrelsesmedlem Fie, skole-og dagtilbudschef, 
Jes Jørgensen, skoleleder Karsten Solberg, viceskoleleder Lars 
Birk Nielsen og TR Steen Agersø sammen i webinaret. Her var 
der bl.a.  drøftelser om procedurerne for samarbejdet mellem 
de forskellige forhandlingsled. 
 
Lone 

 
 

 

Vi har en opgave med 

at få defineret indholdet 
af de forskellige 

forberedelsestyper. 
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Den 16. november afholdt vi dagsmøde i Svendborg. Her deltog fra Svendborg, 
forhandlingsgrupperne fra forvaltningen og kredsen, samt skoleledere og enkelte afdelingsledere 
og tillidsrepræsentanter fra folkeskolerne, CSV og Svendborg Heldagskole. FTR fra Langeland 
deltog som observatør. Vores sekretær Johanna tog referat af mødet. Referatet vil vi bruge i de 
kommende forhandlinger. Lisbeth fra it styrede hele processen under mødet. Det gjorde hun 
super godt. Hele dagsmødet var planlagt i fællesskab mellem kreds og kommune. 
Dagen igennem arbejdede grupper på tværs af skoler med både spørgsmål, de havde 
forberedt på forhånd, og opgaver, der blev givet undervejs. Der var løbende opsamling, og Lone 
og Nanna fik lejlighed til at komme med umiddelbare tilbagemeldinger til deltagerne om det, de 
havde hørt under opsamlingerne. 
Der var også afsat tid til, at deltagerne hver især kunne komme med deres ønsker til en ny 
arbejdstidsaftale.  
Der var stort fokus på forberedelsestid, og ønske om fælles definitioner, samt at forberedelse ikke 
skal udgøre en ”rest”. Mange gav udtryk for, at de gerne så, at en aftale skulle give fællesretning 
for skolerne, dog med mulighed for lokalt spillerum. Der blevet udtrykt et stort ønske fra alle sider 
om en ”vi holdning”.  
Der var også livlig debat om, hvilke pædagogiske opgaver, der skal løses og om de opgaver, der 
kommer til skolerne udefra. Både dem fra folketinget, ministeriet og fra forvaltningen og 
lokalpolitisk. 
Specialområderne udtrykte ønske om, at vi i forhandlinger tog hensyn til de særlige forhold, der 
kendetegner deres område. 
Mange ønskede inddragelse, transparens og indflydelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En gruppe kom med et meget klart budskab: ”Aftalen skal være meget konkret, så den ikke er til 
diskussion ude på skolerne”. 
Lærernes professionelle dømmekraft blev også debatteret. Både den, der udøves i klasserummet 
og den, hvor der træffes beslutninger generelt på skolen og i fællesskab lærerne imellem. Fra 
flere sider blev der udtrykt forventning til os om begrebsafklaring i en kommende aftale, samt at vi 
udarbejder skabeloner til opgaveoversigt og skoleplan. 
En gruppe udtrykte klart, hvordan de opfatter begrebet professionel dømmekraft:  
”Professionel dømmekraft betyder, at læreren skal træffe en lang række faglige, sociale og 
personlige beslutninger og situationsbestemte afgørelser i en kompleks praksis. Det udfoldes i 
praksis ved ’refleksion i praksis’ og kommer også i spil og udvikles i fællesskab i refleksive fora ved 
refleksion over praksis.” 
Kredsens forhandlingsgruppe mødes i starten af december med Svendborg Kommune og har 
desuden aftalt en række forhandlingsmøder i januar. 
 
Lone 
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På Langeland har vi afholdt et møde om A20 for tillidsrepræsentanterne og 
forhandlingsgruppen. Mødet foregik på Nordskolen, hvor skoleleder Betina havde stillet et 
lokale til rådighed. Annette, der er TR havde sørget for forplejninger til dagen. Vores 
sekretær Johanna deltog i mødet som referent. 
Mødet gav os et meget godt billede af, hvordan de enkelte skoler arbejder og 
planlægger samt et dybere indblik i skolernes økonomi og dermed Langelands knappe 
ressourcer. Lærernes arbejdsmiljø er under stort pres. Der er næsten ingen to-lærertimer 
tilbage, meget få midler til vikarer osv. Samtidig med at der også på Langeland er store 
udfordringer med inklusion. Vi fortsætter med et tæt samarbejde med de tillidsvalgte, når 
vi starter forhandlingerne med kommunen. I december afholder vi et møde om A20 med 
forvaltningen. 
 
Lone 

 

Den 17. november tog forhandlingsgruppen til Ærø. Her havde vi aftalt et dagsmøde 
med skole- og dagtilbudschef, Jes Jørgensen, skoleledelsen på Marstal skole Karsten 
Solberg og Lars Birk Nielsen, TR Steen Agersø og styrelsesmedlem Fie.  
På mødet gennemgik vi A20 i fællesskab og drøftede undervejs forskellige begreber og 
procedurer og sammenlignede med praksis på Marstal Skole. Det var et møde med stor 
tillid til hinanden og åbenhed. 
Skoleledelse og tillidsvalgte på Marstal skole har gennem flere år haft et tæt samarbejde 
med lærerne om ressourcer og arbejdstid. Skolen har en opgaveoversigt, der skaber 
tydelighed i opgavevaretagelsen. Opgaverne er beskrevet, og der er sat tid på. 
Skoleledelsen har tydeligt beskrevet de enkelte opgaver og indsatser, der er på skolen. 
Både individuelle opgaver og fællesopgaver. Der er aftaler for fællesmøder og indsatser 
m.m.  
Frem mod næste møde i december arbejder skoleledelse og TR sammen om nogle 
opgaver, og vi i kredsen nogle andre. Dette med henblik på at kunne tilpasse praksis på 
skolen med ønsker om eventuelle nye tiltag som følge af de nye elementer i A20. 
 
Lone 
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Juleferie - kontoret er lukket  19. december 2020 -

  3. januar 2021 

 

 

 

 

 

 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 juleferien kan kredsformand Lone Clemmensen 
kontaktes på tlf. 2222 8358 i tidsrummet 9.00-11.00. 

 

 

Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt kredsen 

 
Rigtig god 

julemåned! 

mailto:086@dlf.org

