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Et klart JA til OK21
Afstemningen til OK21 for lærere ansat i kommunerne og
regionerne afsluttede mandag d. 19. april. 85,7 % stemte ja til
forliget og på det statslige område stemte 73 % af
medlemmerne ja.
Altså et klart ja fra flertallet af medlemmerne af Danmark
Lærerforening, og dermed er forliget stemt hjem. 29.885
medlemmer har afgivet deres stemme, hvilket svarer til 59,3 %.

podcast
4

Opfordring – Faglig klubmøder

5

Digital chikane i forbindelse
med virtuel undervisning

6

Ikke alle har en….

6

Lærerkalender 2021/21

7

Kalender

7

Kontakt kredsen

Reallønnen blev sikret, hvilket var målet, da man gik til
forhandling og en væsentlig del af overenskomstmidlerne er i
forhandlingerne blevet brugt til generelle lønstigninger samt
lønudvikling til særlige medlemsgrupper.
Det har været en overenskomstforhandling uden fokus på
arbejdstid i samme grad som tidligere, hvor arbejdstid har været
en af de helt store udfordringer.
Til gengæld er der stor bevågenhed på, hvordan
arbejdstidsaftalen, der blev indgået i august 2020 kommer til at
virke ude på alle skoler.
Pia Jensen
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Hvad indeholder overenskomsten?
Hvad indeholder overenskomsten nu, hvor det ikke handler
om arbejdstid?
Det kommunale område
Generelle lønstigninger udgør 5,29 % og udmøntes i perioden
fra april 2021 til oktober 2023. Prisudviklingen skønnes til 3,95 %
i samme perioden, hvilket betyder, at vi kan forvente
fremgang i reallønnen. Den samlede ramme for aftalen er
5,94 %.
Fritvalgstillægget hæves pr. 1. april 2022 fra 0,83 % til 1,38 %.
Tillægget udbetales som løn eller du kan vælge at forhøje
din pensionsindbetaling.
Børnehaveklasseledere får pr. 1. januar 2022 en årlig
grundlønstigning på 2.000 kr. (31/3 2000 niveau). Omregnet
udgør lønstigningen 2.857,02 kr.
UU-vejledere: Pr. 1. april 2022 hæves vejledertillægget fra
7.000 kr. til 7.900 kr. (31/3 2000 niveau) omregnet udgør
lønstigningen årligt 1.285,66 kr.
Der er endvidere aftalt lønstigninger til følgende faggrupper:
 Professionsbachelorer i ernæring og sundhed
 Vejledere ansat efter protokollat 2 i overenskomst for
professionsbachelorer i ernæring og sundhed
 Ikke-læreruddannede lærere ansat i PPR
 Andre LC-grupper: Der er desuden blevet aftalt forbedringer for lærere i ungdomsskolen og ved sprogcentre samt for ledere.
Overenskomsten indeholder også aftaler om andre
forbedringer, hvoraf kan nævnes følgende:
 Gruppelivsordningen: Pr. 1. april 2022 forhøjes dækning af kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr., aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 til 24 år, og
der sker en varig forhøjelse af bidraget til gruppeliv.
 Sorgorlov: Udvidelse af ret til sorgorlov med sædvanlig
løn i indtil 26 uger efter barnets død.
 Efter- og videreuddannelse (projekt)
 Nyuddannede lærere (projekt)
 Praktikaftalen (projekt)
 Seniorpolitik
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Lærermødet 2021 – Skolens Sprog
Et seminar for alle med interesse for skolens opgave. Glæd
dig til spændende oplæg og debatter, nye
samtaleformater, dannelsesværksteder og ikke mindst
fælles undren i Testrup Højskoles indbydende rammer.

Hovedstyrelsen har besluttet, at op til 25 medlemmer af
foreningen kan deltage i Lærermødet på Testrup Højskole
28. juni til 2. juli 2021 til halv pris.
Lærermødet er et femdags-seminar for alle med interesse
for skolens opgave og sprog. Der vil være spændende
oplæg, nye samtaleformater, dannelsesværksteder og
fælles undren - og desuden fællessamlinger med
højskolesang, morgenyoga i haven, udsøgte måltider,
hyggelig bar om aftenen og festaften med band.
Lærermødet forventes at samle 100 lærere, forskere,
politikere og skolefolk fra et bredt udsnit af skole- og
uddannelsesverdenen. Det vil bl.a. være muligt at møde
Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks
Lærerforening; Lene Tanggaard, rektor og professor; Mette
Frederiksen, lærer; Knud Romer, forfatter; Henrik Andersen,
skoleleder; Christina Krzysioak Hansen, borgmester og
mange flere.
En nærmere beskrivelse af Lærermødet, tilmelding mv. kan
findes her: https://testrup.dk/ugekurser/laerermoedet/
Tildeling af pladser sker efter først-til-mølle-princippet. Husk
ved tilmelding at angive medlemskab af Danmarks
Lærerforening samt medlemsnummer.
Danmarks Lærerforening
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Mellemformer –
anbefalelsesværdig podcast
Mellemformer er en betegnelse for de tiltag og indsatser, vi i
folkeskolen bruger, når der arbejdes med inklusion og
mangfoldige læringsmiljøer.
Man kan måske også sige det sådan, at det er det, den
enkelte skole kan gøre for at kunne arbejde med de elever,
der før blev undervist i et specialtilbud.
På sidste TR-møde drøftede vi mellemformer i vores tre
kommuner. En ting, som blev fremhævet, var den aflastning i
arbejdet, at man som lærer kunne bruge mellemformer til, når
ens arbejdssituation påvirkes af elevgruppens mangfoldighed.
Vi vil i kredsen lave en opsamling på skolernes bud på
mellemformer og blandt andet se på, i hvor høj grad de virker,
og hvordan de understøtter lærernes arbejde i hverdagen.
Som inspiration til at kunne drøfte mellemformer på skolerne vil
kredsen anbefale en podcast af Rasmus Alenkær. I kan finde
den på hans hjemmeside, alenkaer.dk.
Podcasten perspektiver fænomenet mellemformer, og det
gør Alenkær supergodt sammen med to andre
ressoursepersoner i feltet.
God fornøjelse
Lene Kingo og Allan Østergaard

Opfordring – Faglig klub-møder 😊
Vi vil gerne opfordre jer til at huske kredsstyrelsen i kommende
skoleår. Vi håber, at covid-19 er under kontrol, så vi kan komme
rundt på arbejdspladserne, i alle 3 kommuner, og deltage i
jeres faglige klubmøder.
Når jeres TR indkalder til fagligt klubmøde, deltager vi meget
gerne. Hvis I har bestemte punkter, som I skal tale om, så kan vi
forberede os på forhånd.
Det kan være spørgsmål i forhold til arbejdsmæssige forhold,
pædagogiske forhold, arbejdsmiljømæssige forhold eller noget
helt andet.
Både jeres TR og I er altid velkomne til at kontakte os.
Vi stiller os gerne til rådighed – så bare sig til 😊
Lene
Faglig klub - Danmarks Lærerforening:: Fagforening for lærere
(dlf.org)
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Digital chikane i forbindelse med
virtuel undervisning

Foreningen oplever i stigende grad henvendelser med
spørgsmål omkring reglerne for virtuel undervisning i forhold
til elever, som f.eks. lader andre kigge med på
undervisningen eller som tager billeder af læreren undervejs.
Derfor er vigtigt være opmærksom på, at når elever
modtager virtuel undervisning, er undervisningen KUN for
elevens øjne og ører. Det vil sige, at familiemedlemmer eller
kammerater fra andre klasser ikke skal kigge med. Det
kræver som udgangspunkt samtykke, hvis elever filmer
læreren undervejs eller tager screenshots af lærere for at
dele det på sociale medier.
Det er derfor vigtigt at kontakte jeres skoleleder og kredsen,
hvis du eller dine kolleger oplever, at elever har filmet og
delt optagelser, så episoderne tages alvorligt og dermed
håndteres som et arbejdsmiljøproblem.
Ønsker du at vide mere om reglerne findes de i pjecen om
krænkelser:
https://www.dlf.org/media/12788167/kraenkelser_-verbaleog-digitale-hvad-stiller-vi-op.pdf
Pia Jensen
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Ikke alle har en…..
På en skole er der mange, som i fællesskab får det til at
fungere. Det har vi ikke mindst mærket under corona.
Med nye retningslinjer i en lind strøm ang. afspritning,
udearealer etc. har det en stor betydning, at rengøring
og andet teknisk personale er gode kolleger og en del
af skolens liv.
På Ærø har vi en pedel ud over det sædvanlige. Thomas
(Hansen) tager sig ikke bare af skolens fysiske rammer,
men er uvurderlig i mange sammenhænge. Han kender
stort set alle elevers navne, tager i perioder elever i
praktik, hvis de trænger til et pusterum og de sidste uger
har han sammen med en lærer lavet udendørs
idrætsaktiviteter med en klasse. Om ungerne er glade?
Ja, mon ikke. Er vi glade for Thomas? Ja, mon ikke. Så
glade, så vi altså ikke låner ham ud. Men man kunne
ønske at alle skoler havde en Thomas.
God Store Bededag.
Fie Askjær

Lærerkalender 2021/22

Så er lærerkalenderen for næste skoleår landet. Medlemmer
med tilknytning til en arbejdsplads vil kunne få den hos deres
tillidsrepræsentant, når de er afhentet fra kredskontoret.
Medlemmer uden tilknytning til en arbejdsplads har fået den
leveret.
Hvis du mener at have bestilt kalenderen, men ikke har
modtaget den, er du meget velkommen til at kontakte os.
Kredskontoret

SIDE 7
SIDE 7

NYHEDSBREV
TIL MEDARBEJDERNE
NYHEDSBREV
ØHAVETS
LÆRERKREDS

SIDE7 7
SIDE

SIDE 7

God 1. maj

Kalender
Kr. Himmelfartsferie – kontoret er lukket
Pinseferie – kontoret er lukket
Sommerferie – kontoret er lukket

13.-14. maj 2021
24. maj 2021
5. -31. juli 2021

Kontakt kredsen
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 sommerferien kan kredsformand Lone Clemmensen
kontaktes på tlf. 2222 8358 på hverdage i tidsrummet
9.00-11.00.

