
 

Dialogmødet, som vi afholdt i august på Ærø har båret frugt. I det 

nye budget for 2022-25, som blev vedtaget af en enig 

kommunalbestyrelse d. 22. september blev folkeskolen 

begunstiget med yderligere 1 million kr. årligt.  
 

I sidste nyhedsbrev omtalte vi et dialogmøde på Ærø. På mødet 

var lærerne fra Marstal skole og lokalpolitikere fra Ærø i dialog om 

lærernes arbejde og de vilkår, der er for at undervise på skolen. 

Motivet bag dialogmødet var at gøre opmærksom på, at Marstal 

Skole mangler 2 lærere for at sikre, at man kan opretholde den 

gode kvalitet i undervisningen, som skolen er kendetegnet ved. 

Mødet var en succes; der var god og konstruktiv dialog mellem 

lærerne og de fremmødte politikere. Politikerne gav udtryk for, at 

de havde lært meget, og at de havde fået et bedre indblik i 

lærernes arbejde anno 2021. De efterlyste, at vi konkret formu-

lerede, hvilke midler, der manglede, og hvad de skulle bruges til, 

så de kunne tage stilling til det ved budgetforhandlingerne. 
 

Efterfølgende sendte vi en udtalelse i forbindelse med 

prioriteringsdebatten, hvor vi udtrykte vores ønske om midler til 

flere lærere på Marstal Skole med henblik på, at lærerne kunne 

sikre kvalitet i undervisningen. Nu er budgettet for Ærø netop 

landet, og Marstal Skole har fået bevilget en million kr. ekstra til 

flere voksne i undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er rigtig glade for den beslutning, kommunalbestyrelsen 

dermed har taget. Vi ved, at midlerne vil komme eleverne på 

skolen til gode i form af bedre undervisning og mulighed for, at 

lærerne kan arbejde med deres relationer til eleverne. 
 

Vi er selvfølgelig glade og stolte over, at det lykkes at skaffe ekstra 

midler til skolen, og vi vil gerne takke lærerne på skolen for at 

komme og fortælle om deres virkelighed, ledelsen for at skabe 

mulighed for at mødet kunne afholdes, og politikkerne for at 

komme og lytte ved mødet og derefter handle på det, de hørte. 
 

Kredskontoret 
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Roning på skemaet 
 
7. årgang på Issø-skolen var så heldige at få oplevelsen 

af at afprøve roning sammen med Thor Kristensen og 

Svendborg Roklub. 

 

Vores elever tog til Svendborg sejl- og fritidscenter med 

spænding om endnu en god ny mulighed i Thurøbund.  

 

Efterfølgende var eleverne vildt begejstret over den 

hjælp/intro de kunne få, så de endte med at kunne ro 

kaproning og give den max gas på vandet. 

 

Det var fantastisk at se alles gå på mod, og hvordan alle 

følte, at de havde sejret.  

 

Andreas Knudsen 

Issø-skolen 

 

 

Kim Bünger, centerleder og OL-vinder Thor Kristensen har 

sammen med Dansk Frening for Rosport gjort det muligt at 

afprøve roning Edon robåde i Thurøbund. 

DFfR råder over 8 trailere med 6 EDON både på hver. DFfR 

har flere tilbud til folkeskoler: 

Att… GO! undervisningsforløb | Dansk Forening for Rosport 

(roning.dk)  

 

 

 

https://roning.dk/kerneydelser/ungdom/attention-go-undervisningsforloeb/
https://roning.dk/kerneydelser/ungdom/attention-go-undervisningsforloeb/
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D. 11. oktober har Øhavets Lærerkreds inviteret politikerne fra 

Svendborg til dialogmøde. Emnet er ”Folkeskolen i Svendborg og 

lærernes mulighed for at leve op til de politiske forventninger om 

kvaliteten i undervisningen.”. Alle lister og partier i Svendborg er 

inviteret til at sende én repræsentant, og de vil på mødet få 

mulighed for at komme i dialog med lærere og tillidsvalgte fra alle 

skoler i Svendborg. Mødet vil blive organiseret sådan, at 

politikkerne vil få mulighed for at indgå i en meningsfuld dialog om 

de fastlagte emner med 18 forskellige lærere.  
 

Vi har lagt op til at gå i dybden med flg. emner:  Inklusion/  

mangfoldige læringsmiljøer, de fysiske rammer på skolerne og 

klassekvotienter i forhold til lærernes mulighed for at nå alle elever. 
 

Formålet med dialogmødet er at kvalificere politikernes viden om 

de valgte emner, således at de på et oplyst grundlag bedre kan 

tage stilling til, om kvaliteten af undervisning på skolerne er på et 

tilfredsstillende niveau. 
 

På Øhavets Lærerkreds har vi gennem de sidste 7 år brugt 

dialogmøder som en demokratisk metode til at skabe 

opmærksomhed og debat om emner, der er vigtige for 

folkeskolerne. Vi oplever altid, at møderne skaber bedre forståelse 

mellem politikkerne og lærerne. 
 

Kredskontoret 

 

  

Dialogmøde med Svendborg-politikere 
 

 

Vi hører igen og igen, at mange lærere oplever, at arbejdet med 

de mangfoldige læringsmiljøer går dårligt. Da man fra 

forvaltningens side har udvidet grænsen for, hvornår en elev skal 

gå i en almenklasse, er det blevet vanskeligere at segregere en 

elev til et specialiseret tilbud. Lærerne oplever i mange tilfælde, at 

dette gør arbejdsmiljøet utåleligt både for lærerne, eleverne og 

de elever, som har brug for et specialtilbud, men ikke får det. På 

den baggrund har Øhavets Lærerkreds i samarbejde med 

forvaltningen sat mangfoldige læringsmiljøer på dagsordenen på 

et samarbejdsmøde, som afholdes mandag d. 4. oktober.  

En af forudsætningerne, som A20 bygger på, er at lærerne i 

højere grad end tidligere skal inviteres ind i et forpligtende 

samarbejde med ledelsen. Parterne får nu mulighed for at øve sig 

i dette samarbejde i forhold til arbejdet med de mangfoldige 

læringsmiljøer på skolerne. 

 

Kredskontoret 

Mangfoldige læringsmiljøer på dagsordenen  
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Grøn Fredag  
 
I forbindelse med Klima Ugen i Svendborg har 

Tåsingeskolen i samarbejde med Svendborg Kommune, 

Go Green og Naturama arrangeret Grøn Fredag. Grøn 

Fredag er et tilbud til alle 4. og 5. klasser i Svendborg 

Kommune. Årets tema var “En bæredygtig egnsret”. Alle 

klasser skulle lave en egnsret, der skulle præsenteres for et 

dommerpanel. Ud over præsentation var der 30 poster, 

der skulle besøges. Ved hver post var der forskellige 

opgaver, som skulle løses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centerafdelingen på Tåsingeskolen deltog med gruppe 4. 

Gruppe 4’s egnsret var churros med æbledib. Det tog flere 

uger at finde den bedste opskrift - og mange 

smagsprøver. De spanske churros, var til ære for de 

spanske soldater, som var i Svendborg i 1808 i forbindelse 

med Napoleonskrigene. De spanske soldater var utrolige 

hjælpsomme i modsætning til franske soldater. En 

spændende historie, som kan anbefales. Æbledippen var 

inspireret af historien om søhelten Niels Juel. 

Et spændende forløb, hvor historie, bæredygtighed og 

sjov madlavning over bål gik op i en større enhed. 

Vinderen af grøn fredag blev 5. b fra Tåsingeskolen, 2. 

pladsen gik til Gruppe 4 fra Centerafdelingen på 

Tåsingeskolen, og 3. pladsen gik til 5. b Vestre Skole. 

Et virkeligt godt og velorganiseret arrangement. En stor ros 

til de ældste elever på Tåsingeskolen. 

 

Morten Sommer, Centerafdelingen 
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Den 17.-18. september blev der afholdt endnu et Åbent 

medlemskursus på Gl. Avernæs. 

Vi havde to dejlige dage med højt humør, hyggeligt samvær 

og snakke på tværs af skoler. Vi indledte fredagen med en 

lækker to-retters menu, lavet på lokale råvarer. Allerede under 

middagen var der god stemning og hyggelig snak ved 

bordene.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter middagen steg stemningen med flere decibel, da 

kredsen var vært for en Pubquiz … og enkelte deltagere vidste 

endog mere end kredsstyrelsen. Thomas fik virkelig sin sag for, 

da han skulle afsløre rigtige svar ikke alle var lige tilfredse med 

dem! Tillykke til det vindende hold:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenen sluttede med hygge i kælderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag fik deltagerne mulighed for at høre et godt foredrag 

med Laila Colding Lagermann ”Motivation og trivsel med 

inddragelse af elevernes perspektiver.” 

 

Vi håber, at mange af jer har lyst til at søge om deltagelse i 

næste års åbne medlemskursus. 

 

Lene Kingo 

 

 

 

Åbent medlemskursus 
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Nyttig viden – Barns 1. og 2. sygedag 

• Når du har hjemmeboende børn under 18 år, har du ret til at 

blive hjemme de 2 første dage, når de er syge. Retten til 2. syge-

dag blev en mulighed med overenskomsten 2008. Det skal un-

derstreges, at det er skolens ledelse, der endeligt tager stilling til, 

om fraværet er foreneligt med skolens virke. 

• Hvis man som forældre bliver ringet hjem af barnets institution 

eller skole, tæller denne dag med i regnskabet, og den efterføl-

gende dag er derfor barnets (og forældrens) anden syge-

dag/fraværsdag. 

Det er vigtigt at huske på, at det reelt er de to første dage af 

sygdomsforløbet, der er tale om. Hvis både mor og far har ret til 

disse dage, kan de altså ikke tage to dage hver i forlængelse af 

hinanden, da der således ikke er tale om barnets første og 

anden sygedag. 
 

Kredskontoret 

 

Nyttig viden – Medicinering af elever 

Som udgangspunkt kan lærere ikke pålægges at varetage me-

dicinering og andre omsorgsprægede opgaver. Omsorg i for-

hold til eleverne skal varetages af andre personalegrupper.  

På specialskoler kan det være svært at skelne, da bistanden til 

den enkelte elev kan have karakter af pasning og samtidig være 

oplæring til elevens varetagelse af en given funktion.  

Hvis der er tale om elever, som kun sjældent eller undtagelsesvist 

har behov for assistance, vil der normalt ikke være andet perso-

nale til at varetage opgaven, og opgaven vil derfor skulle vare-

tages af en lærer – som en slags ”førstehjælp”.  
  

At udlevere medicin til elever er heller ikke en læreropgave. Det 

er således ikke en læreropgave at give injektioner.  

I de situationer, hvor eleven ikke selv kan klare opgaven, må en-

ten den kommunale sundhedspleje eller et evt. sundhedsfagligt 

personale, der er knyttet til skolen, varetage opgaven.  

Der kan dog være mere akut opståede situationer, hvor det er 

livsnødvendigt, at læreren træder til – for at give en injektion eller 

lignende.  

I forbindelse med afvikling af lejrskoler og ekskursioner kan lærer-

ne heller ikke pålægges at medicinere eleverne. I de situationer, 

må det konkret vurderes, om der er grundlag for at sundheds-

fagligt personale skal medvirke ved afviklingen, eller om en af de 

deltagende lærere er villige til at varetage funktionen.  
 

Skolens ledelse bør inddrage lærergruppen, skolebestyrelsen og 

det sundhedsfaglige personale i de overvejelser, man gør sig, så 

alle gøres bekendt med overvejelserne - herunder de bekymrin-

ger de ansatte i lærergruppen måtte gøre sig.  
 

Kredskontoret 
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Kontakt kredsen 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

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 

Efterårsferie – kontoret er lukket  18.-24. oktober 2021 

Kongres i København         2.-5. november 2021 

Juleferie – kontoret er lukket 22. december 2021-3. januar 2022 

 

 

 

 

 

 

God efterårsferie 

Generalforsamling 2022 

Sæt allerede nu kryds I kalenderen. Generalforsamlingen afholdes d. 14. marts 2022 på 

Tåsingeskolen. 

mailto:086@dlf.org

