
 

Mandag d. 14. marts 2022 afholdt Øhavets Lærerkreds 

generalforsamling i Centerafdelingens multisal på Tåsinge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fremmødte lærere deltog aktivt i debatten om 

formandens skriftlige og mundtlige beretning. Emnerne, der 

blev debatteret, var bl.a. inklusion/mangfoldige læringsmiljøer 

og A20. I forhold til inklusion/mangfoldige læringsmiljøer var 

der bred enighed i forsamlingen om, at det skaber store 

udfordringer på skolerne i mange af klasserne. Generelt var 

det lettere for deltagerne at få øje på de elever, der ikke 

trives i inklusionen. Det gælder både elever med og uden 

særlige behov. Det er straks sværere at få øje på de elever, 

der profiterer af inklusionen.  
 

Den nyvalgte kredsstyrelse vil fortsat arbejde med denne 

problemstilling med henblik på at skabe gode rammer, hvor 

alle elever og lærere i vores kommuner kan trives og udvikle 

sig.  
 

I forhold til A20 redegjorde formanden for det arbejde, 

kredsen er i gang med for at sikre implementeringen af 

aftalen og specifikt med at få alle læreres opgaveoversigter 

til at leve op til overenskomsten. 
 

På dette års generalforsamling var deltagerne generelt 

engagerede i debatten. Det er godt for medlems-

demokratiet, når medlemmerne bruger generalforsamlingen 

aktivt til at få deres synspunkter og holdninger frem. På den 

baggrund håber vi, at endnu flere medlemmer vil deltage i 

kommende generalforsamlinger, både for at høre hvad 

Kredsstyrelsen arbejder med, og for at få indflydelse på, hvad 

kredsstyrelsen arbejder videre med fremadrettet. 
 

Kredskontoret 
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Lone Clemmensen, formand 

og kongresdelegeret 

Lene Kingo Laursen, 
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Tak til Pia 
Pia Ewe Mikkelsen har efter 9 år i kredsstyrelsen valgt at hellige 

sig arbejdet på Issø-skolen.  
 

Vi takker Pia for hendes kæmpe indsats i kredsstyrelsen. Pia 

har udover kassererjobbet især arbejdet med arbejdsmiljø-

området, men har også været aktivt involveret i mange 

andre opgaver som fx Hoved-MED, TR-møder og kurser og 

medlemsaktiviteter. 
 

Heldigvis vil Pia stadig have sin gang på kredskontoret, da 

hun fortsætter som TR og AMR på Issø-skolen. 
 

Som tak for Pias 9 år i kredsstyrelsen, hvor hun ihærdigt og 

med fantastisk humør har repræsenteret medlemmerne på 

sine områder, modtog hun Den Røde Pengekasse inklusive 

yndlingskager – romkugler. 
 

Kredskontoret 

Tea Wagtberg Rasmussen, TR på Rantzausminde Skole blev 

valgt ind i kredsstyrelsen med det næsthøjeste stemmetal 

og er dermed også kongresdeleleret. Tea tiltræder 

kredsstyrelsen 1. april 2022. 
 

Vi byder Tea velkommen og vi glæder os til at arbejde 

sammen med Tea i kredsstyrelsen. 
 

Kredskontoret 

Velkommen til Tea 

 

 

 

Og til Steen 

Steen Agersø fra Marstal Skole har godt nok været 

medlem af kredsstyrelsen siden 1. august 2021, hvor han 

afløste Fie som kommunerepræsentant for Ærø 

Kommune. Men ved dette års generalforsamling, blev 

han valgt ind i kredsstyrelsen af generalforsamlingen. 
 

Vi glæder os til samarbejdet. 
 

Kredskontoret 
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Ukrainske børn startet på de 

langelandske skoler 

 

 

Lørdag d. 12. marts åbnede center Holmegård igen dørene 

for flygtninge, der flyttede ind centeret. Røde Kors har 

ansvaret for driften af centeret, hvor der er plads til ca. 200 

personer.  

Det er hovedsageligt ukrainske flygtninge, der skal bo på 

Holmegård.  
 

Langeland kommune skal tilbyde skolegang for de ukrainske 

børn. Derfor har man på skolerne arbejdet hurtigt med at 

finde og klargøre lokaler samt ansætte personale.  

Ørstedskolen modtager de ældste elever. 
 

Humble Skole og børnehuset Rævehøj modtager børn i 

alderen 3-13 år og derfor også den største andel af de 

ukrainske flygtningebørn. Skolen har p.t. oprettet 3 

modtageklasser og en børnehavegruppe, og således kunne 

de ukrainske børn møde op til 1. skoledag. De danske børn 

var spændte på at møde de nye kammerater og allerede i 

1. pause var der gang i venskabsfodbold, ligesom elever fra 

6. klasse havde lavet en mini-palør, som kunne hjælpe 

kommunikationen på vej. 
 

Opgaven omkring asylbørnene i modtageklasserne er 

kompleks med mange ubekendte faktorer, og det er uvist, 

hvor mange børn, man på sigt skal modtage og hvor længe. 

Men det er en uhyre vigtig opgave. Børnene fra Ukraine har 

oplevet krig og ødelæggelse, og derfor har de hurtigst muligt 

brug for at få noget, der tilnærmelsesvis minder om en 

normal hverdag med skolegang, leg, fritidsaktiviteter og 

mødet med kammerater.  
 

Susanne Mortensen 

 

 



 

SIDE 4      SIDE 4 NYHEDSBREV ØHAVETS LÆRERKREDS 

 

  

Gitte Henriksen. TR på Nymarkskolen 

Samarbejdet om ressourcer og prioriteringer i forbindelse med 

skoleårets planlægning set fra en TR-vinkel. 
 

I vores Lokalaftale er samarbejdet om bl.a. skolens ressourcer, 

og hvordan disse prioriteres, vigtige omdrejningspunkter. 

Samarbejdet mellem skoleleder og TR betyder rigtig meget. Vi 

skal som aftaleparter sikre os, at lærere og øvrige ledelse bliver 

involveret i prioriteringen af ressourcerne og dermed også i 

arbejdet med skolens pædagogiske forhold.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

På Nymarkskolen er vi lige nu i fuld gang med at drøfte 

prioritering af ressourcerne for kommende skoleår. I første 

omgang fik vi et oplæg fra ledelsen, som skulle drøftes i MED. 

Jeg mente, at det var vigtigt af få inddraget flere 

medarbejdere i drøftelserne. Jeg foreslog derfor, at vi tog 

punktet med i vores koordinationsudvalg (KOU). Her er alle 

team nemlig repræsenteret.  Medlemmer af KOU efterspurgte 

alternativer til ledelsens oplæg.  
 

På fællesmødet for KOU og MED drøftede vi fire forskellige 

oplæg, som ledelsen havde lavet beregninger på. Vi drøftede 

bl.a. antallet af klasser på årgangene, om vi skal have flere 

klasser på 7. årgang og dermed færre elever i hver 7. klasse, 

om vi skal nedlægge mellemformer og øge antallet af 2-lærer 

timer på årgangene og hvad det betyder for omfanget af 

ekstra ressourcer, hvis vi prioriterer, at der kun er ca. 20 elever i 

klasserne?  
 

De input, der kom ud af drøftelserne på KOU og MED tog 

ledelsen med sig. De vil på en eller anden måde være synlige i 

den skoleplan, som ledelsen præsenterer for hele personalet 

sidst på måneden. 
 

Det er dog vigtigt for mig at sige, at uanset, hvor meget vi 

samarbejder og planlægger i fællesskab, så er ressourcerne 

efter min mening utilstrækkelige i forhold til den opgave, vi skal 

løse med inklusion og mangfoldige læringsmiljøer. 

 

 

 

Lokalaftale 
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Gennemgangen af opgaveoversigterne kunne betale sig. 

En opgaveoversigt er den enkelte læreres budget over de 

1680 arbejdstimer, som vi skal levere i løbet af et skoleår. Vi 

kan også ud fra opgaveoversigten undersøge om 

arbejdstidsaftalen efterleves.  
 

I et forsøg på at være på forkant med opgaveoversigterne 

tilbød jeg ledelsen min assistance allerede før sommerferien 

sidste år. I starten af skoleåret gjorde jeg ledelsen 

opmærksom på mulige fejl og mangler på 

opgaveoversigterne. Det ændrede dog ikke noget. 
 

På baggrund af endnu en gennemgang af alle 

opgaveoversigterne, sendte jeg, i september, et notat til 

ledelsen over mulige fejl og/eller tvivlsspørgsmål og bad om 

et møde. Vi har haft mange drøftelser og møder, bl.a. om 

Trio og arbejdstid, og vi har hver især brugt vores bagland. 
 

Det vedholdende arbejde har bl.a. betydet, at flere 

kollegaer skal have udbetalt op til 15 timers løn til den høje 

sats på 546,35 kr. jfr. arbejdstidsaftalenaftalens § 4 stk. 4., 

fordi de har haft for mange undervisningstimer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsen har også betydet, at jeg er blevet inviteret ind i 

arbejdsrummet, for at bidrage til, at opgaveoversigterne 

lever op til kravene i arbejdstidsaftalen. Jeg har fået et tæt 

samarbejde med vores viceskoleleder om det 

fremadrettede arbejde medopgaveoversigterne, 

prioriteringer, ressourcer m.m. Der er stadig nogle 

uoverensstemmelser; dem må vi løse i samarbejde med 

kreds og kommune. Samtidig håber jeg på, at jeg måske 

også kan gøre lidt for, at opgaveoversigterne bliver 

nemmere at forstå. 
 

Ting tager tid. Det gør samarbejde også, men vi er godt på 

vej. 
 

Gitte Storm Henriksen 

 

Vi har gennemgået dette års 

opgaveoversigter 
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Kære Børne- og Ungeudvalg 
 

Tak for beslutningen om at evaluere de mangfoldige 

læringsmiljøer. 
 

Rambøll, som laver evalueringen, er vel nysgerrige på: 

● Om elevernes livskvalitet påvirkes af den politiske 

beslutning 

● Om fællesskaber i almene klasser er den bedste 

måde at forebygge forskelsbehandling på 

● Om fællesskabet kan blive så mangfoldigt, at 

elever uden særlige behov får særlige behov 
 

På skoleområdet findes der 16 mødetyper. Det pædagogiske 

personale er kun med i 2-3 af disse. Jeg savner en højere grad 

af involvering af de lærere, der i praksis arbejder med 

kommunens elever. 
 

Antallet af elever med særlige behov er stigende. Hvad gør 

vi, når smertegrænsen på 25 % rammes?   

Vi kunne kigge på klassekvotienten, om vi skal have rigtige 

NEST-klasser og /eller genskabe videnscenteret. 

Der er mange gode bud, hvis vi øger involveringen af de 

lærere og skolepædagoger, der er tæt på praksis. 

Udfordringer bør anskues ligeværdigt af alle aktører. 
 

Rambølls evalueringsproces er noget uklar: 

● Hvis kommunen skal sikres nuanceret og praksisnær 

viden - hvorfor så kun udvalgte skoler? 

● Hvem vælger de udvalgte skoler? 
 

Gruppeinterview med ledelser lægger vægt på, hvordan 

ledelser oplever at lykkes med mangfoldige læringsmiljøer. 

Gruppeinterview med det pædagogiske personale, lægger 

vægt på, hvordan det pædagogiske personale lykkes med 

mangfoldige læringsmiljøer i praksis. 
 

I modsætning hertil lægger gruppeinterview med de 

pædagogiske konsulenter vægt på en vurdering af skolernes 

omsætning af mangfoldige læringsmiljøer. 

Kunne der lægges vægt på, hvordan de pædagogiske 

konsulenter lykkes med at understøtte skolerne med at skabe 

mangfoldige læringsmiljøer? 
 

Lad os være fælles om at lykkes med opgaven! 
 

Evalueringen bliver kun retvisende, hvis alle skoler evalueres 

ens. 

Det fortjener Skole og Uddannelse, ledelser, lærere og 

skolepædagoger, forældre, elever og ikke mindst den 

politiske beslutning. 

 

Lene Kingo, Øhavets lærerkreds 

 

 

 

 

Åbent brev til Børne- og Ungeudvalget 
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Nyttig viden: Barns sygdom  

Barns 1. og 2. sygedag 
 

Du kan få fri med løn på barnets 1. og/eller 2. sygedag, hvis du 

er ansat i en kommune, en region eller i staten. 

For at tage barnets 1. og/eller 2. sygedag, skal barnet være 

under 18 år, og du skal være sammen med barnet under 

sygedagene. 
 

Det vil altid være din arbejdsgiver, der i hvert enkelt tilfælde 

vurderer, om du kan få fri på barnets 1. og/eller 2. sygedag. 

Arbejdsgiveren laver vurderingen ud fra barnets alder og 

sygdom, og om der er forhold på arbejdspladsen, der betyder, 

at du ikke kan få fri. 
 

Hvornår tæller barnets 1. og/eller 2. sygedag fra? 

Hvis barnet eksempelvis bliver sygt en søndag, hvor du har fri, er 

søndag barnets 1. sygedag. Hvis barnet fortsat er sygt mandag, 

vil du her kunne holde barnets 2. sygedag. Hvis barnet stadig er 

sygt tirsdag, kan du derfor ikke holde barns sygedag her. 
 

Hvor mange barnets 1. og 2 sygedage kan du tage? 

Der er to sygedage pr. barn pr. sygdomsperiode. Hvis i 

eksempelvis er to forældre, har I altså to sygedage pr. barn til 

deling. En af forældrene kan tage begge dage, eller I kan dele 

dem mellem jer. I kan ikke begge tage to dage i forlængelse af 

hinanden og I kan heller ikke begge få fri på samme sygedag. 
 

Hvis barnet er sygt flere gange, kan du for hver sygdomsperiode 

tage barnets 1. og/eller 2. sygedag, hvis din leder vurderer, at 

du kan få fri. 
 

 

Forårsbrunch på Hotel Christiansminde d. 24. maj kl. 11.00 

Kredsen indbyder til en brunch med hyggeligt samvær, et glas 

”boblevand” og en lækker menu, hvortil der er te/kaffe ad 

libitum og mulighed for hvidvin/rødvin og øl/vand. 

Brunchen foregår i Havfruen i kælderen, så vi også kan benytte 

terrassen. Pris 225 kr. for medlemmer og 275 kr. for ikke-

medlemmer. Tilmeldingsfrist d. 24. april. 
 

Tur til Frederiksdal og Nordsjælland d. 5.-7. maj 

Seniorerne tager til Nordsjælland og besøger bl.a. de 

nordsjællandske slotte, Rungstedlund og Sorø Akademi. Turen er 

fuldt booket. 
 

Tur til Holmegaard Værk og Gods 

Her bliver der mulighed for at se nordens største glassamling 

med over 40.000 forskellige glas, der alle er fremstillet på 

Holmegaard. Efter frokost går turen videre til Holmegaard Gods, 

et af de mest bevaringsværdige bygningsværker i Danmark. 

Pris 500 kr. for medlemmer og 550 kr. for ikke-medlemmer. 

Tilmeldingsfrist d. 9. maj. 
 

 

Kommende Fr. 4 aktiviteter 
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God påskeferie 
 

Kontakt kredsen 

 

 

 

 

Kalender 

 

 

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

Fr. 4 på Frederiksdal   5-7 maj 2022 

Store Bededag – kontoret er lukket   13. maj 2022 

Forårsbrunch for Fr. 4 på Christiansminde  24. maj 2022 

Kr. himmelfartsferie – kontoret er lukket  26.-27. maj 2022 

2. pinsedag – kontoret er lukket   6. juni 2022 

Tur til Holmegaard Værk for Fr. 4   16. juni 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 

I påskeferien kan formand Lone Clemmensen 

kontaktes på hverdage i tidsrummet 9.00-11.00 på tlf. 

2222 8358. 

about:blank

