
 

Ved årsskiftet har 4 af 7 

skoleledere på Langeland 

valg at forlade deres stilling. 

Det er lederne på hhv. 

Nordskolen, Humble Skole, 

Ørstedskolen og en 

afdelingsleder i udskolingen 

Ørstedskolen, der har valgt 

at stoppe som skoleleder i 

Langeland Kommune. Da 

arbejdet med skoleplan og 

planlægning af kommende 

skoleår trænger sig på, vil 

Øhavets Lærerkreds indgå i 

et samarbejde med 

Skolechef Lone Bjerregård, 

tilbageværende ledere og 

TR omkring skoleplan og 

skoleårets planlægning 

nlægning.  
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Stillingen som skoleleder på Ørstedskolen er opslået, og når 

denne stilling er besat, opslås stillingen som afdelingsleder. 

Skoleleder på hhv. Nordskolen og Humble skole besættes i 

første omgang ved konstituering. 
 

Susanne Mortensen 

 

 

I løbet af februar kommer der et spørgeskema ud til alle 

lærere i kredsens 3 kommuner. Spørgeskemaet omhandler 

inklusion/mangfoldige læringsmiljøer. 
 

Vigtigt: 

Undersøgelsen er anonym. 

Det er afkrydsning af svarmuligheder. 

Der er mulighed for at komme med kommentarer. 

Undersøgelsen vil være med til at danne grundlag for det 

politiske arbejde i vores kommuner. 
 

Vi håber, at I vil afsætte tid til at gennemføre undersøgelsen. 

Jo flere svar vi får, jo stærkere står vi i arbejdet med at skabe 

de bedste vilkår for lærernes arbejdsforhold og trivsel. 

HOLD ØJE MED JERES MAILBOKS I LØBET AF FEBRUAR!!!! 
 

Lene Kingo 

 

VIGTIGT! Spørgeskemaundersøgelse vedr. 

inklusion/mangfoldige læringsmiljøer 
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Øhavets Lærerkreds afholder general- 

forsamling hvert år, men hvert andet  

år er den ekstra spændende, da der  

også afholdes valg til kredsstyrelsen.  
 

Kredsstyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at opstille 

til valget på generalforsamlingen den 14. marts 2022.  
 

Arbejdet i kredsstyrelsen er et meget alsidigt arbejde, hvor en del 

foregår i møder og udvalg. 
 

Kredsstyrelsesarbejdet er i sagens natur et politisk arbejde, men der 

kan dog forekomme administrativt arbejde. 
 

Arbejdet i kredsstyrelsen fordeles på et internat (samt derefter 

løbende) mellem de enkelte kredsstyrelsesmedlemmer. 

Det enkelte medlems styrkesider forsøges brugt til størst mulig fordel 

for kredsen og dermed også for medlemmerne. Man er selvfølgelig 

medbestemmende m.h.t. opgavefordelingen, men der er en 

række ”pligtopgaver”, som skal fordeles. 
 

Som kredsstyrelsesmedlem kommer man i kontakt med en lang 

række af kredsens samarbejdspartnere, og 

kommunerepræsentanterne deltager i kredsens forhandlinger i de 

pågældende kommuner. 
 

Der er tale om et meget personligt udviklende arbejde, da man ret 

ofte forventes at have eller ligefrem bliver afkrævet en 

stillingtagen/holdning til stort set alle forhold omkring folkeskolen og 

vores øvrige arbejdspladser samt deres ansatte. 
 

Da man som kredsstyrelsesmedlem arbejder meget med 

folkeskoleforhold, får man naturligvis en stor indsigt i disse, og derfor 

er det er vigtigt, at man både kan og vil forholde sig til området. 
 

Som kredsstyrelsesmedlem er man forpligtet på DLF´s og kredsens 

politik samt i forhold til de fælles beslutninger, man har været med 

til at træffe. Men ellers er man som i partipolitik alene bundet af sin 

egen samvittighed. Det betyder, at alle synspunkter i kredsstyrelsen 

er ligeværdige, og dermed er alle med til at tegne Øhavets 

Lærerkreds. 
 

Kredsstyrelsen vil opfordre evt. kandidater til at meddele deres 

kandidatur i så god tid (og senest d. 5. marts 2022), at muligheden 

for en kort præsentation på kredsens hjemmeside er til stede. For 

god ordens skyld skal det dog oplyses, at man ifølge kredsens 

vedtægter også kan opstille på selve generalforsamlingen. 

 

Kredskontoret 

 

 

Generalforsamling 2022 - en 

valggeneralforsamling 
 

Første etape – Så blev det hverdag igen! 
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Husk retten til barselsdagpenge 

Hvis man bliver smittet med COVID-19 på arbejdet, skal det så 

anmeldes som en arbejdsskade? 
 

Smitte med COVID-19 vil efter en konkret vurdering kunne 

anerkendes som arbejdsskade. 
 

For at COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, skal 

man sandsynliggøre, at man i forbindelse med arbejdet har 

været i kontakt med personer, der har været smittet med 

COVID-19. 
 

Arbejdsskademyndighederne skal vurdere, om den sygdoms-

ramte har været udsat for smitte med COVID-19 i forbindelse 

med sit arbejde. Som udgangspunkt skal man kunne bevise 

det, men på grund af COVID-19’s karakteristika er det ofte 

svært at dokumentere en konkret smitte som følge af arbejdet. 

I stedet vil en sandsynliggørelse af smitterisiko være nok. 
 

Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, kan man få 

godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af 

erhvervsevne, hvis man får varige følger efter sygdommen. Det 

er også muligt at få dækket nogle af sine behandlingsudgifter. 
 

Susanne Mortensen 

 

Ret til barselsdagpenge ved pasning af børn, der er 

smittet med corona eller har været hjemsendte som 

nær kontakt 

Hvis børn under 14 år har været hjemsendte som følge af 

coronasmitte i dagtilbud, skole eller institution har en af barnets 

forældre ret til barselsdagpenge under pasningen. Det samme 

gælder, hvis barnet er konstateret smittet med corona og derfor 

skal være hjemme. 
 

Denne regel gælder for perioden fra og med 23. november 

2021 til og med 28. februar 2022. I perioden kan der sammenlagt 

udbetales op til 10 fraværsdage for det enkelte barn. 
 

Efter overenskomsterne er der kun mulighed for løn ved pasning 

af et sygt barn den første og anden sygedag, og der er ingen 

ret til løn i forbindelse med pasning af et barn, der er hjemsendt 

som nær kontakt til en coronasmittet. Men der er nu mulighed 

for at få barselsdagpenge. 
 

Det er en betingelse, at forælderen ikke har mulighed for at 

arbejde hjemmefra, og forælderen må ikke have afspadsering, 

der kan bruges til pasning af barnet. Samtidig kan der ikke 

betales barselsdagpenge, hvis lønmodtageren holder ferie. 

Deler forældrene bopæl, skal begge forældre opfylde 

betingelserne. Under de tidligere regler på området var det i 

øvrigt et krav, at alle omsorgsdage skulle være afholdt først. Det 

er ikke længere tilfældet. 
 

Der ansøges om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. 
 

Pia Ewe Jensen  

Anmeld COVID-19 som en arbejdsskade 

 

about:blank
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Nye retningslinjer for selvisolation 

 

 

Nu kan du afbryde din isolation tidligere og nære kontakter 

skal ikke isolere sig. 

 

Fremover kan du afslutte din selvisolation, når du ikke læn-

gere har symptomer. Har du en positiv test, men ingen symp-

tomer eller lette symptomer, er din selvisolation nedsat til fire 

døgn, skriver Sundhedsstyrelsen. 

 

Ved betydende symptomer  

• Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test 

snarest muligt.  

• Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til 

symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra 

testtidspunkt.  

 

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske  

• Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 

4 døgn fra testtidspunkt.  

• Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.  

• Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i 

ventetiden på PCR-svar. 

 • Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes 

selvisolation til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn 

fra testtidspunkt.  

 

Ved husstandskontakt til smittet 

• Der anbefales antigentest eller PCR-test 3 døgn efter den 

smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke 

selvisolation.  

 

Øvrige kontakter  

• Der kan foretages selvtest eller antigentest 3 døgn efter 

den smittede persons testtidspunkt.  

• Der kan foretages selvtest eller antigentest 3 døgn efter 

den smittede persons testtidspunkt. Der anbefales ikke 

selvisolation. Ved positiv selvtest følges anbefalinger for 

positiv test. 

 

Kredskontoret 
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Nyttig viden: Ret til nedsat arbejds-

tid som 60-årig 

Ansat i kommune og region 

Du har ret til at få nedsat din årlige arbejdstid fra den 

normperiode ex skoleåret, du fylder 60 og er ansat som lærer 

eller børnehaveklasseleder i en kommune eller i en region. Der 

er forskellige regler alt efter, hvornår, du er født:  

 

Er du født før 1. august 1956 gælder følgende:  

Du har ret til at få nedsat din årlige arbejdstid med 175 timer. 

Hvis du arbejder med specialundervisning for voksne i en 

kommune eller i en region, har du ret til at få nedsat den årlige 

arbejdstid med 21 minutter per undervisningstime (60 minutter). 

Hvis du arbejder med specialundervisning for børn i en region, 

har du ret til at få nedsat den årlige arbejdstid med 25 minutter 

per undervisningstime (60 minutter). 

 

Din løn og pensionsindbetaling er uændrede, selvom du 

arbejder færre timer. Din funktionstillæg kan dog være mindre, 

alt efter, hvilke opgaver, du har. 

 

Er du født 1. august 1956 eller senere: 

Du har ret til at få din arbejdstid nedsat med op til 175 timer. Du 

vil få tilsvarende mindre i løn, men vil fortsat have fuld 

pensionsret. 

 

Ansat i staten  

Hvis du arbejder på en fri fagskole eller et privat gymnasiums 

grundskole har du ret til at få nedsat din årlige arbejdstid fra 

den normperiode ex skoleåret, du fylder 60. Der er forskellige 

regler alt efter, hvornår, du er født:  

 

Er du født før 1. august 1956 gælder følgende:  

Du har ret til at få nedsat din årlige arbejdstid med 175 timer.  

Din løn og pensionsindbetaling er uændrede, selvom du 

arbejder færre timer.  

 

Er du født mellem 1. august 1956 og 31. juli 1963 gælder 

følgende (fra næste skoleår gælder det også, hvis du er født 

efter 31. juli 1963): 

Du har ret til at få din arbejdstid nedsat med 175 timer. Du vil få 

tilsvarende mindre i løn, men vil fortsat have fuld pensionsret. 

 

Deltidsansat 

Som deltidsansat kan du også få nedsat din arbejdstid. Antallet 

af timer udregnes i forhold til din beskæftigelsesgrad. 

 

Kredskontoret 
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Generalforsamling 2022 

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

 

 

God vinterferie 
 

 

Kontakt kredsen 

 

 

 

 

 

 

Vinterferie – kontoret er lukket  14. februar-20. januar 2022 

Generalforsamling  14. marts 2022 

Påskeferie – kontoret er lukket   11.-19. april 2022 

 

 

 

 

 

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 

Ved akut brug for hjælp i vinterferien eller i påskeferien 

kan kredsformand Lone Clemmensen kontaktes på 

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

Kalender 

about:blank

