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Læreruddannelsen tilbage til
Sydfyn
Det skal være nemmere at uddanne sig uden for de store
byer – den opgave tager vi nu hul på at løse.
Da jeg gik i folkeskole i Svendborg, var langt de fleste af mine
lærere uddannet på Skårup Seminarium. Det billede tror jeg
kan genkendes af rigtig mange, der vokser op i det sydfynske.
Uddannelsen var en aktiv del af lokalsamfundet og en vigtig
arbejdsplads for vores område. Derfor var det et nederlag, da
den lukkede i 2011. Den lukkede ikke, fordi det var en dårlig
uddannelse, men fordi politikerne mente, at der var penge at
spare på en centralisering. Det var en politisk beslutning
dengang – og en fejltagelse. Derfor er det kun på sin plads, at
vi nu træffer en beslutning for at rette op på den fejl.
Socialdemokratiet har foreslået,
at der skal oprettes en ny læreruddannelse i Svendborg. Forslaget
er en del af vores udspil ”Tættere
på”, hvor vi blandt flere initiativer
foreslår at flytte 25 nye uddannelser
uden for de fire største byer.
Derudover foreslår vi, at de
uddannelsesinstitutioner, som er
placeret uden for de store byer,
og aktivt bidrager til en regional
uddannelsesdækning, får flere
midler at drive uddannelse for. Det gælder bl.a. alle de andre
nuværende uddannelsesudbud i Svendborg. Det gør vi, fordi
vi ved, at det kræver flere ressourcer at drive uddannelser på
mindre udbudssteder uden for de største byer, end det gør på
de store udbudssteder i hovedstaden.
Vi har med det her udspil sat en ambitiøs retning for et
Danmark i bedre balance – også når det gælder uddannelse.
Det skal være med til at gøre det sydfynske endnu mere
attraktivt og være med til at fastholde og tiltrække unge
mennesker. Det skal være med til at sørge for, at uanset hvor
man bor i det her land, har man mulighed for at få sig en
uddannelse, i nærheden af hvor man bor og kommer fra. Og
så skal det være med til at sørge for, at vi selvfølgelig også har
faglærte lærere på vores folkeskoler i fremtiden.
Bjørn Brandenburg
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Kommende evaluerings- og
bedømmelsessystem i folkeskolen

Tal og data må ikke
ses som hele
sandheden

I 2020 indgik regeringen en politisk aftale om at begynde arbejdet
med at udvikle et evaluerings- og bedømmelsessystem som
erstatning for de nationale test. DLF, KL og Skolelederforeningen
har gjort sig nogle fælles overvejelser og er kommet med
anbefalinger til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem.
Overordnet mener alle 3 parter, at et stærkt evalueringssystem er
vigtigt for at kunne bedrive kvalificeret og målrettet undervisning,
hvor eleverne opnår kundskaber, færdigheder og får styrket den
alsidige udvikling. Det er vigtigt for parterne, at et evaluerings- og
bedømmelsessystem ikke kommer til at definere folkeskolens
succes eller fiasko. På den baggrund anbefales det at afskaffe de
nationale måltal.
Der er enighed om at:
• undgå “teaching to the test”
• teste i færre fag og sprede testene over hele skoleforløbet
• der testes i læsning og matematiske kompetencer
• det overvejes, hvordan test påvirker de yngste elever
• erstatte adaptive test med lineære test

Snart fortid?
De 3 parter har fem konkrete anbefalinger til et obligatorisk,
landsdækkende testsystem:
1. De kommende test bør så vidt muligt spredes ud over et helt
skoleforløb i forhold til at kunne følge progression.
2. De kommende test bør bygge på det lineære princip med
henblik på at styrke mulighederne for at anvende resultaterne i
tilrettelæggelse af undervisningen.
3. De kommende test bør rykkes frem, så de ligger i starten af
skoleåret med henblik på at sætte fokus på den formative
anvendelse af testene.
4. De nuværende obligatoriske forældrebreve, der orienterer om
barnets testresultat bør droppes. Det bør i stedet for være op til
lærerne og skolelederne at beslutte, hvordan viden fra testene skal
indgå i dialogen med forældrene om elevens udvikling.
5. Der bør nedsættes en implementeringsgruppe bestående af
evalueringseksperter og repræsentanter fra KL, Skole og Forældre,
Skolelederforeningen og DLF. Gruppen skal understøtte, at alle de
politiske målsætninger med systemet bliver fremmet i praksis.
Lene Kingo
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Særlig feriegodtgørelse 2021
Da reglerne for udbetaling af feriegodtgørelse er ændret
med den nye ferieordning, vil man få mindre, end man plejer,
med lønnen her til maj. Men man får så resten udbetalt senere og senest med lønnen 31. august.
Ansat i en kommune
I 2021 kommer udbetalingen af særlig feriegodtgørelse til at
ske på følgende måde:
• Den 30. april 2021 udbetales der 1,15 % af den ferieberettigede løn for 2020.
• Den 31.maj 2021 udbetales der 1 % af den ferieberettigede
løn for perioden 1. september 2020 - 31. maj 2021.
• Den 31. august udbetales der 1 % af den ferieberettigede
løn for perioden 1. juni 2021 - 31. august 2021.
Ansat i staten
Udover den sædvanlige løn på feriedagene ydes en særlig
feriegodtgørelse på 1,5 pct. Denne godtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 pct.
• Særlig feriegodtgørelse (0,5 pct.) optjent i perioden 1. januar 2020 - 31. august 2020 udbetales d. 30. april 2021. Den
ene procent for perioden er indefrosset hos Lønmodtagernes Feriemidler.
• Særlig feriegodtgørelse (1,5 pct.) optjent i perioden 1. september 2020 - 31. maj 2021 udbetales d. 31. maj 2021.
• Særlig feriegodtgørelse (1,5 pct.) optjent i perioden 1. juni
2021 - 31. august 2021 udbetales d. 31. august 2021.
Danmarks Lærerforening

Vi er stadig mange
I Øhavets Lærerkreds
ligger organisationsgraden på:
Langeland 88 %
Svendborg 97 %
Ærø 97%

DLF’s tillidsrepræsentanter har deltaget i en undersøgelse
for at afklare organisationsgraden i Danmarks
Lærerforening, dvs., hvor stor en andel af de
medlemsberettigede, der er medlem af foreningen. 95
procent af TR’erne har deltaget i undersøgelsen. Det
viser, hvor engagerede og hjælpsomme
tillidsrepræsentanterne er her i foreningen. Tak for
det! Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt aktivt i
forbindelse med foreningens arbejde med rekruttering og
fastholdelse af medlemmer.
Undersøgelsens overordnede resultat viser, at DLF fortsat
har en høj organisationsgrad på 92 procent samlet set og
94 procent for lærere i folkeskolen.
Undersøgelsen viser desuden, at der er geografiske og
aldersbetingede forskelle i organisationsgraden på tværs
af foreningen, som DLF vil arbejde målrettet med i den
kommende tid.
Danmarks Lærerforening
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Fie har valgt at give bolden videre

Da Fie gerne vil bruge mere tid på selve lærergerningen,
har hun valgt at stoppe i kredsstyrelsen pr. 1/8 2021. Der har
derfor været afholdt nyvalg af kommunerepræsentant på
Ærø. Her blev Steen Agersø, der også er TR på Marstal Skole,
valgt. Tak til Fie for hendes store indsats i styrelsen. Vi ser frem
til at samarbejde med Steen og glæder os til at se ham på
kontoret.
Kredskontoret

Medlemskonferencer efterår 2021
Danmarks Lærerforening afholder til efteråret tre
medlemskonferencer. Foreningen har fået fat i tre fantastiske
oplægsholdere i Rasmus Meyer (Forstander på Krogerup
Højskole), Janne Hedegaard Hansen (Centerchef for
Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge) og Lene
Tanggaard (Leder af Designskolen i Kolding). Tre store
kapaciteter på hver deres område, som vil føre os igennem
”Dannelse, Inklusion og Professionel dømmekraft”.
Hovedstyrelsesmedlemmer er konferenceværter og
præsenterer også foreningens aktuelle politik og inviterer til
debat om A20 og andre fagpolitiske emner.
Konferencerne starter lørdag kl. 10.30 og slutter om søndagen
med frokost. Du skal kunne deltage i hele forløbet.
Der kan maksimalt deltage 7 fra samme arbejdsplads, og du
må ikke have deltaget på en medlemskonference inden for
de seneste to år (efterår 2018 til forår 2020). Konferencerne
afholdes på følgende datoer:
2. - 3. okt. 2021, Sinatur Hotel Skarrildhus
13. - 14. nov. 2021, Sinatur Hotel Gl.Avernæs
20. - 21. nov. 2021, Sinatur Hotel Skarrildhus
Ansøg direkte på dlf.org under ’Medlem’, eller brug dette link.
Ansøgningsfrist er d. 13. juni 2021. Du vil inden sommerferien få
besked om, hvorvidt du er optaget.
Danmarks Lærerforening
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Fald i henvendelser til rådgivningen i
Danmark Lærerforening
Rådgivningen om psykisk arbejdsmiljø udarbejder løbende
statistik over antallet af henvendelser samt årsagerne til
henvendelserne. Rådgivningen behandlede i 2020 738
henvendelser fra medlemmer med psykiske
arbejdsmiljøproblemer. Til sammenligning var antallet af
henvendelser 939 i 2019. De færre henvendelser i 2020 er
primært udtryk for, at Rådgivningen har modtaget færre
henvendelser på grund af covid-19. Det er fortsat
arbejdspres, afsked og samarbejdsvanskeligheder med
ledelse, som er de hyppigste årsager til, at foreningens
medlemmer henvender sig. Arbejdsmiljø- og
Organisationsudvalget i DLF har en særlig opmærksomhed
på, hvordan henvendelserne udvikler sig i 2021. Ikke mindst i
lyset af covid-19.

Nyt Danmarkskort med kommunale tilbud om
psykologbistand
Herover ses det nye Danmarkskort over kommunale tilbud
om psykologbistand, stresscoaching etc. Der er indtil videre
informationer om kommunale tilbud i 75 ud af 98 kommuner.
Svendborg, Langeland og Ærø er alle repræsenteret.
Her kan I se mulige tilbud i vores tre kommuner:
Danmarkskort - psykologbistand
Pia Jensen
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Valg af arbejdsmiljørepræsentant til
Hovedudvalget og alle Sektor-MEDudvalgene i Svendborg Kommune
Onsdag d. 12. maj kl. 9.00 blev der på Svendborg
Rådhus afholdt valg af AMR til MED-hovedudvalget og
MED-sektorudvalgene i Svendborg Kommune.
Formålet med MED-samarbejdet er at styrke og ikke
mindst udvikle samarbejdet mellem ledelse og
medarbejdere i kommunen. Vores lokale MED-aftale
sikrer, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og
medbestemmelse.
I Svendborg Kommune har vi valgt at have en MEDorganisation, hvor sikkerhedsarbejdet og
samarbejdssystemet er samlet i én organisation - kaldet
MED-organisationen.
Desværre var fremmødet på valgdagen ikke ret stort,
men alle pladser i udvalgene blev besat, og nogle
måtte endda ud i kampvalg.
Fra skoleområdet blev valgresultatet følgende:
Hoved-MED - øverste kommunale MED-udvalg, der
aftaler overordnede rammer og retningslinjer for
kommunes ansatte vedr. arbejdsmiljø, personaleforhold
og arbejdsforhold.
På skoleområdet blev Gitte Lauritsen fra
Stokkebækskolen genvalgt.
Sektor-MED - her varetages den enkelte sektors rammer
og vilkår.
På skoleområdet blev Gitte Lauritsen fra
Stokkebækskolen også genvalgt.
Gitte Lauritzen

Se evt. mere om resten af valgresultaterne på
Svendborg Kommunes intranet.
Herfra kredskontoret skal der lyde et kæmpe tillykke
med begge genvalg - vi ser frem til samarbejdet.
Pia Jensen
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Gratis advokatrådgivning via
FH Sydfyn
FH Sydfyn tilbyder alle FH-medlemmer gratis advokatrådgivning. Du er som medlem automatisk også medlem af FH
Sydfyn. Tilbuddet omfatter et møde med en advokat.
Rådgivningen kan omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Køb og salg af fast ejendom
Alle typer erstatningssager
Personskadesager
Ansættelsessager
Familieret – separation og skilsmisse
Børnesager
Arveret og dødsboskiftesager
Gældssaneringssager
Testamenter og fremtidsfuldmagter
Ægtepagter og samejeoverenskomster

Bemærk, at rådgivningen er gratis, men hvis der skal ske en
egentlig juridisk behandling, så som udarbejdelse af
dokumenter, skal der betales honorar.
Der skal aftales tid gennem FH Sydfyn på tlf. 30 31 66 64 i
tidsrummet kl. 8.30-14.00.
Kredskontoret
KU i Svendborg
FH (Fagbevægelse Hovedorganisation) har etableret kommunale udvalg i alle kommuner.
I KU Svendborg er medlemmerne:
- Merete Henriksen (Formand) / PMF
- Lene Kingo Laursen (Næstformand) / DLF
- Käthe Lund (Repræsentant i Svendborg kommunes integrationsråd) / FOA
- Thomas Bjørn Henriksen (Repræsentant i Svendborg kommunes ungdomsskoles bestyrelse) /
DLF
- Morten Havlys / 3F Sydfyn
- Anders Møller Duus / TL
- Birthe Frederiksen / Kost
- Camilla Duus Smith / DSR
- Claus Jørgen Madsen / Metal
- Marianne Pedersen / DS
KU Svendborg mødes 1 gang om måneden. Kommunaludvalget er, ligesom FH, et nyt organ, som
skal til at finde sine ben.
Vi skal naturligvis holde fast i de gamle arbejdsområder og traditioner fra LO og FTF, der virker i det
fælles perspektiv, men vi skal i høj grad også finde nye fælles mærkesager, hvori de faglige
organisationers interesser repræsenteres.
Har du en interesse i at læse mere om FH, så se nedenstående link
Hvad er FH? - Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk)
Lene Kingo
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Kalender
Sommerferie – kontoret er lukket

5.-31. juli 2021

Kontakt kredsen
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.

