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MARTS 2021 

Generalforsamling i en corona-tid 

 8. marts 2021 på kredskontoret er der en spændt stemning. Det 

er i dag, den årlige generalforsamling skal afholdes. Det er i 

dag, medlemmerne helt formelt har mulighed for at gå i dialog 

med styrelsen med ris, ros og meninger.  

 

Der er sket meget siden sidste generalforsamling i marts 2020; 

lov 409 er blevet erstattet af en forhandlet arbejdstidsaftale, 

både på Ærø og på Langeland er styrelsen i dialog med 

kommunerne om at indgå lokale aftaler, og i Svendborg blev 

der i slutningen af januar indgået en lokal arbejdstidsaftale. 

Derudover har året primært været præget af corona. Lærerne 

har undervist, nødundervist, fjernundervist undervist på små hold 

m.m. Skolerne og lærerne har i det hele taget vist en 

imponerende omstillingsparathed under corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund af corona afholdes generalforsamlingen denne dag 

virtuelt. Vi har derfor været nødt til at forberede os på nye 

procedurer for afholdelsen: Hvordan sikrer man, at det kun er 

medlemmer, som deltager?  Hvordan afholder vi en afstem-

ning, som er anonym? Hvordan sikrer vi, at teknikken virker? Vi er 

klar og har fundet løsninger på alle de problemer, vi kan 

forudsige, så nu er det bare at afholde den generalforsamling. 

 

1 time og 8 min. senere er det forbi. Alt er gået godt, teknikken 

holdt, formandens beretning er godkendt, regnskabet er 

godkendt, budgettet for det kommende år er fremlagt og 

kontingentforslaget er vedtaget.  

 

Alligevel sidder en samlet styrelse tilbage med en flad 

fornemmelse. At afgive sin beretning eller fremlægge regnskab 

og budget ind i en død computerskærm lever op til det formelle 

formål, men er bare ikke det samme at mødes virtuelt. 

 

Alt er gået efter bogen, men nu glæder vi os bare til i det 

kommende år at kunne møde medlemmerne i den virkelige 

virkelighed. 
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Medlemsmøde og urafstemning 

om OK21 

 

Hvis du ikke har deltaget i det første af DLF’s medlemsmøde om 

OK21, kan du nå at deltage i det andet. Der vil være mulighed 

for at stille spørgsmål. 

 

 

 

 

 

 

Afstemningerne afholdes fra tirsdag 6. april 2021 kl. 8.00 til 

mandag 19. april 2021 kl. 9.00.  

Tirsdag 6. april 2021 kl. 8.00 udsender DLF en mail til alle 

stemmeberettigede. 

I den mail er der et link til selve afstemningen. Du skal blot trykke 

på linket og følge vejledningen. Der er mulighed for enten at 

stemme ja eller nej til overenskomstresultatet. Man kan ikke 

stemme blankt. 

Fredag 9. april 2021 og onsdag 14. april 2021 vil der blive 

udsendt en mail til dem, der endnu ikke har afgivet deres 

stemme. Der vil ligeledes blive skrevet om afstemningen på de 

sociale medier og hjemmesiden. 

Har du som stemmeberettiget ikke modtaget en mail, kan det 

skyldes, at du ikke er registreret med en korrekt mailadresse i 

medlemssystemet. 

Det vil derfor også være muligt at stemme via dlf.org ved at 

bruge NemID. Der vil være en henvisning på forsiden. 

Hvis du som stemmeberettiget ikke har modtaget en mail eller 

ikke kan afgive din stemme via hjemmesiden, kan det skyldes, at 

vores oplysninger om ansættelsen ikke er korrekte. Kontakt da 

foreningens Medlemsservice i åbningstiden mandag-torsdag: kl. 

09.00 - 15.30, fredag: kl. 09.00 - 14.30 på tlf. 3369 6300 og i 

weekenderne den 10. - 11. og 17. - 18. april kl. 10.00 - 14.00 på tlf. 

2835 3993. 

Valgbarometer 

Som ved tidligere valg er det muligt at følge stemmeprocenten 

både på landsplan, lokalt og helt ned på arbejdspladsniveau. 

Dog er arbejdspladser med 5 eller færre medlemmer lagt 

sammen i en kategori for sig selv. Link til barometeret kommer, 

når afstemningen er gået i gang. 

Gitte Henriksen 

 

Datoer Tid  Link til møde 

Onsdag den 7. april 

2021 

17.00 – 

18.00 
Klik her for at deltage i mødet  

L 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0ODRmMDUtZGZhYy00YzMzLWEyYjEtNGUzMzM1NWFiY2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
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Jes Jøgensen - Børne-Ungechef Ærø 

Kommune  

 
Efter at have haft fritidshus på Ærø siden 2007, flyttede Jes 

Jørgensen sammen med Lea og deres to hunde 

permanent til Ommel for at varetage stillingen som leder 

for Børne-Unge afd. i 2012. Jes har en baggrund som bl.a. 

områdechef i Gellerup og leder af Skolernes Læringscenter 

også i Århus.  

 

De efterfølgende år var ret turbulente med skolelukninger 

og 2013-konflikten, men set i bakspejlet var det en fordel at 

komme udefra i forbindelse med skolelukningerne, så 

kunne man ikke beskyldes for en skjult dagsorden. Alt i alt 

blev det en forholdsvis smertefri sammenlægning 

sammenholdt med mange andre steder. Jes peger på, at 

én af årsagerne også skal findes i, at selvom skolerne 

havde forskellige kulturer, så var der på alle skoler en 

grundlæggende idé om at have et højt fagligt niveau.  
 

En anden ting ændrede sig også; under Jes blev hele 

børneområdet samlet i hans regi, og det har gjort det mere 

overskueligt for alle parter.  

 

Men hvem samarbejder Jes med? Han dækker et større 

område end man normalt gør, og det er da heller ikke 

overraskende, at samarbejdsparter varierer alt efter 

området: ofte er det Nanna Lohmann fra Svendborg og 

Lone Bjerregaard på Langeland, men ø-samarbejdet med 

Samsø, Læsø og Fanø er også en fast del af ”korpset”.  

 

For nogle er det en drøm at flytte til en ø, men drømmen 

bliver af og til erstattet med en grå hverdag, og man finder 

ud af, at ø-livet alligevel ikke var det rigtige. Dem hører Jes 

ikke til!! Han er stærkt involveret i flere lokale aktiviteter bl.a. 

Kleven Bådelaug og nyder også at sejle ud i sin fiskejolle og 

tage rejefangsten ind. Og det er da vist heller ikke det 

værste man kan forestille sig, vel? 

 

Fie Askjær 
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Ørstedskolen - Nordskolen og Humble Skole har i dette skoleår 

deltaget i et projekt ved Syddansk Universitet - Projektet 

hedder Lab- STEM og handler om at bygge bro mellem 

matematik og de øvrige naturvidenskabelige fag i skolen. 

 

»Matematik er et isoleret fag, som i højere grad skal integreres 

i andre naturvidenskabelige fag i skolen ved at tydeliggøre, 

hvad STEM egentlig drejer sig om. Alle synes, at matematik er 

vigtigt, men ingen kan rigtig sætte fingeren på, hvorfor det er 

det. Det skal vi have gjort noget ved,«  siger Claus Michelsen, 

professor i matematikkens og naturfagenes didaktik ved 

Institut for Matematik og Datalogi ved Syddansk Universitet. 

 

Projektet “står på to ben”  

1: Udvikling af et fælles sprog - et fællessprog for alle STEM-

fagene, som gør det lettere at kombinere dem, og bruge 

matematik til at blive klogere på biologien eller løse 

problemstillinger inden for ingeniørvidenskaben.  

 

2: Udvikling af helt specifikke værktøjer, som lærere kan 

benytte i deres undervisning. Værktøjer, der integrerer 

matematik i de andre STEM-fag, og er brugbare for lærere, 

som skal undervise i teknologi, engineering eller science. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værktøjerne udvikles i samarbejde med Syddansk Universitet 

og de pædagoger, indskolingslærere, lærere og 

gymnasielærere rundt om på hele Fyn, der deltager i 

projektet.  300 undervisere og 5.000 elever deltager i projektet. 

Og altså også lærere og elever fra Langeland.  

 

Projektet har selvsagt haft en svær tid, da de fleste af 

eleverne har været hjemsendt under covid-19 - derfor er de 

forløb, vi fra Langeland afleverer til projektet ikke alle 

gennemført i et klasselokale. Det til trods har vi under forløbet 

pakket en fælles STEM-kuffert med ideer til og principper for 

god STEM-undervisning. 

Susanne Mortensen 

 

Lab – STEM 

(Science, technology, engineering, 

mathematics)  
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Der har i marts været afholdt valg af TR- og TR-suppleant. 

Der var genvalg til mange, men også enkelte nye ansig-

ter. Vi takker de afgående for deres kæmpe indsats og 

byder de nye tillidsrepræsentanter velkommen. Vi ser 

frem til et godt samarbejde. 

 

Kredskontoret 

  

TR-og TR-suppleantvalg  

 

Suppleringsvalg til hovedstyrelsen  

 
Da Marianne Holler Kanstrup besluttede at træde ud af 

Lærerforeningens hovedstyrelse, skulle der vælges et nyt 

medlem. Fire kandidater stillede op, og valget faldt på 

Lars Buur Holmboe fra Vejle. 

Stemmerne på de fire kandidater fordelte sig som følger:  

 Lars Søltoft Buur Holmboe: 2.998 stemmer (31 %) 

 Janne Riise Hansen: 2.218 stemmer (23 %) 

 Pia Henriksen: 2.169 stemmer (23 %) 

 Pia Jessen: 2.030 (21 %)  

133 stemmer var blanke (1 %). 

Stemmeprocenten var på landsplan 17,7 % - i vores 

kreds12,3 %. 

 

Lars Buur Holmboe udtaler i Folkeskolen, at hans arbejde i 

hovedstyrelsen i første omgang vil blive fokuseret om-

kring arbejdstidsaftalen: 

"Der er en ting, der overskygger alt andet, og det er at få 

arbejdstidsaftalen til at virke rigtig godt for alle lærere 

derude. Det skal der arbejdes for". 

Kredskontoret 
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Øhavets Lærerkreds i august 2016 

Forslag om ny struktur på specialområdet. Lærerkredsen 

afgav i marts høringssvar til forslaget om en ny struktur på 

specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune.  

 

Derudover påpegede vi allerede i januar 2016 det urimelige i, 

at man foretog afskedigelser, inden høringsfasen var 

overstået. I vores høringssvar lægger vi vægt på det 

uhensigtsmæssige i, at man foreslår at nedlægge/udfase 

velfungerende tilbud til elever med særlige behov. Ikke mindst 

set i lyset af, at mulighederne for at løse inklusionsopgaven 

ikke har fået bedre betingelser af, at man står midt i 

gennemførelsen af en underfinansieret folkeskolereform. På 

denne baggrund kan vi ikke anbefale forslaget, der i øvrigt 

virker luftigt og ikke gennemarbejdet. Det er dermed også 

forbundet med fare for, at vigtig viden og erfaring på 

området forsvinder fra kommunerne. 

 

Øhavets Lærerkreds marts 2021 

Når vi ser på udviklingen – både i Svendborg Kommune og på 

landsplan – så blev der ikke hørt meget på lærernes 

perspektiv i 2016. 

 

Med mangfoldige læringsmiljøer tog Svendborg Kommunes 

skoleafdeling et afgørende skridt for at give alle børn og unge 

muligheder for at deltage i betydningsfulde og udviklende 

fællesskaber. Meget sympatisk. 

Det har betydet store ændringer på specialunder-

visningsområdet, og spørgsmålet er: 

 

Om det er muligt at fastholde den vigtige viden og erfaring, 

som de mange speciallærere sidder inde med. 

Om det faktisk lykkes at give alle børn betydningsfulde og 

udviklende fællesskaber på den lokale skole? 

Om skolerne har de nødvendige ressourcer – både 

økonomiske, faglige, fysiske etc. 

 

I mange kommuner – og måske også i Svendborg - er der 

opstået mellemformer til elever med særlige behov mellem 

almen- og specialundervisning. 

KL har lavet et inspirationsmateriale med eksempler på 

mellemformer i 10 forskellige kommuner bl.a. Faaborg-Midtfyn 

kommune. 

 

Eksempler på mellemformer 

Vi afventer kortlægning af Mellemformer for Det nationale 

forsknings- og analysecenter for velfærd VIVE, som afslutter 

deres undersøgelse juni 2021. 

VIVE kortlægning 

 

Lene Kingo 

 

 

Historiens vingesus! 

 

https://www.kl.dk/media/25780/eksempler-paa-mellemformer.pdf
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/kortlaegning-af-mellemformer-mellem-almenskole-og-specialtilbud-15348/
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Ændret vaccinestrategi 

DLF og Skolelederforeningen forholder sig kritisk til regerin-

gens udmeldinger om at ændre vaccinestrategi, så man 

fremover kun vaccinerer efter alder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis politikerne bakker op om en ny vaccinationsplan, vil det 

betyde, at lærere og andet personale på skolerne mister 

deres plads i køen, og det er bekymrende. 

 

Indtil nu har lærerne ligget i den såkaldte ”målgruppe 11”, 

der skal vaccineres før den sidste, store gruppe af danskere. 

Med Christiansborgs opbakning til Sundhedsstyrelsens forslag 

om at ophæve rækkefølgen i vaccinationsrækkefølgen, må 

lærere og andet personale på skolerne vente endnu læn-

gere på vacciner. 

 

Både Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening ap-

pellerer til, at forligspartierne bag en ny vaccinationsaftale 

fortsat prioriterer faggrupper i ”samfundskritiske funktioner” – 

herunder både lærere i folkeskolen og på specialskolerne. 

Derudover er det afgørende med et stort fokus på bedre 

rengøring, afspritning, opdeling af klasser, flere lokaler til rå-

dighed, færre undervisningstimer, så man kan deles om 

pladsen og et generelt større fokus på arbejdsmiljøet. 

Der er fantastisk, at nogle elever og lærere/ børnehaveklas-

selederne er tilbage i skolen og flere elever, samt lærere og 

andet personale er på vej tilbage i skolen, men det skal fo-

regå på en ordentlig måde. Derfor er det en klar opfordring, 

at skolens personale beholder prioriteringen i vaccinekøen. 

 

Vores formand Gordon Ørskov Madsen melder klart ud:  

 

”Folkeskolen er ikke et fysiklokale, hvor man kan lave epide-

miforsøg med skolens elever og ansatte. Vores lærere gør et 

kæmpe stykke arbejde i vores alles interesse. Vi har ikke 

bedt om meget under det seneste års pandemi – men at 

nedprioritere lærerne i vaccinekøen er ikke i orden”. 

 

DLF 
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600 millioner til fagligt løft og trivsel i 
grundskolen 
Næste skridt i genåbningen er i fuld gang, flere og flere 

klasselokaler fyldes med elever, og livet vender så småt 

tilbage til skolerne. Det er dejligt.  

 

Regeringen har sammen med et bredt flertal i folketinget 

afsat ekstra midler til at understøtte et fagligt løft og trivsel 

målrettet elever i grundskolen og på ungdoms- og 

voksenuddannelserne. 

 

Af rammen på 600 millioner går 174 millioner til skolerne og 

44 millioner til PPR. Skolerne skal frem mod sommerferien 

have et særligt fokus på de elever og kursister, der skal til 

afsluttende prøver og eksamener i 1. halvår 2021 og de 

elever, der har særlige udfordringer. Samtidig kan der også 

være andre elevgrupper, som lokalt vurderes at have et 

presserende behov for en indsats. 

 

Den enkelte skole beslutter selv, hvordan de ekstra tilførte 

midler konkret skal udmøntes. 

 

Midlerne kan blandt andet anvendes til supplerende 

undervisning, tolærerordninger, co-teaching, flerfaglig 

undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og 

turboforløb. Skolerne kan også anvende midlerne til at 

finansiere de meromkostninger, der kan være ved at 

konvertere understøttende undervisning til fagopdelt 

undervisning. Ved afkortning af undervisningstiden for de 

mindste elever skal der tilbydes en tilsvarende øget 

åbningstid i SFO mv., som kan finansieres af midlerne. 

 

Skolerne kan også vælge at afkorte undervisningstiden 

med en højere normering i de resterende timer. Det vil 

kunne frigøre lærer- og pædagogressourcer, som skolerne 

kan bringe i spil for at håndtere lokale udfordringer med 

fagligt efterslæb og trivsel. Dette vil skulle ske inden for de 

lokale organisatoriske og overenskomstmæssige rammer.  

 

Gitte Henriksen 
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Påskeferie kontoret er lukket 29. marts-5. april 2021 

St. Bededag - kontoret er lukket  30. april 2021 

Kr. Himmelfartsferie – kontoret er lukket 13.-14. maj 2021 

Pinseferie – kontoret er lukket  24. maj 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Kredskontoret er pt. lukket for personligt fremmøde. 

Telefonen er åben som normalt. Alle møder afholdes 

så vidt muligt virtuelt eller pr. telefon. 

 

Øhavets Lærerkreds  

Færgevej 32 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 0162 

Mail 086@dlf.org 

Telefonen er åben 

Mandag-fredag 9.30-12.15 og 12.45-15.00 

Fredag dog kun til kl. 14.00 

I påskeferien kan kredsformand Lone Clemmensen 

kontaktes på tlf. 2222 8358 i tidsrummet 9.00-11.00. 

 

 

Kalender 

Kontakt kredsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God påske! 

mailto:086@dlf.org

