
 
 
Kære kolleger og DLF-medlemmer i Øhavets Lærerkreds 
 
Jeg søger jeres stemmer og opbakning til endnu en periode i Øhavets Lærerkreds. 
Jeg er meget optaget af det organisatoriske og fagpolitiske arbejde for bedre forhold for DLF’s 
medlemmer.  
Arbejdet i lærerkredsen og samarbejdet med TR´er og AMR´er og de politiske drøftelser er meget 
givende og det er en glæde at se de resultater, som kredsen har opnået med lokalaftaler i 
Svendborg, på Langeland og forhåbentligt snart også på Ærø. 
Jeg er af den opfattelse, at DLF gerne må bevæge sig i en retning, hvor den i højere grad end i dag 
bliver en ”fagforening” med et lidt større F. 
Det er nok ikke nogen hemmelighed, at jeg anbefalede et nej til A20, da jeg mente og faktisk 
stadig mener, at aftalen mere er en ”samarbejdsaftale” end en arbejdstidsaftale.  
Jeg mener stadig, at en central arbejdstidsaftale for lærer ville have været bedre, og faktisk stadig 
kan være et fremtidigt mål, da alle kan se, at A20 med meget forskellige lokalaftaler har skabt 
meget stor forskel på lærernes arbejdsvilkår ud over landet. 
Men A20 er nu engang den ramme, som vi har at arbejde under, og jeg er for længst trukket i 
arbejdstøjet i forhold til, at opnå det bedst mulige ud fra A20. 
Via intenst lobby-arbejde og insisteren overfor de ærøske politiker lykkedes det at arrangere et 
særdeles vellykket dialogmøde mellem øens politikere og lærere. 
Dette medførte, at skolevæsenet har fået tilført en million, med det formål at forbedre lærernes 
forberedelsestid. Nu mangler vi blot at få lukket en lokalaftale for Ærø, hvilket jeg håber er muligt i 
nærmeste fremtid. 
Der er et væld af udfordringer i vores sydfynske område, ikke mindst hele inklusionsopgaven, som 
efter min mening mange steder er kørt helt af sporet og slider kolleger op. 
Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at man har skabt et system, hvor børnehaveklasseledere, 
lærere og pædagoger skal blive syge af at gå på arbejde. Det område må og skal der ske nogle 
mærkbare forbedringer på. Det vil jeg arbejde aktivt for. 
 
Med venlig hilsen 
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