
 

Kære medlem 

I Øhavets Lærerkreds er det højt prioriteret at arbejde for at 

forbedre jeres muligheder for at løfte opgaverne med 

inklusion/mangfoldige læringsmiljøer på skolerne. 

Dine input og oplevelser er meget værdifulde og helt 

afgørende for det arbejde, og derfor gennemfører vi nu en 

spørgeskemaundersøgelse om inkluderende undervisning.  

Formålet med denne medlemsundersøgelse er bl.a., at 

kredsen ønsker viden, om i hvilken grad I oplever, at I kan 

gennemføre en undervisning, der når alle klassens elever 

fagligt og socialt. Og hvilke vilkår, der er for jeres arbejde, 

jeres behov for kompetenceudvikling/uddannelse, og 

hvorledes I samarbejder med ledelsen vedr. 

inklusion/mangfoldige læreringsmiljøer. 

Vi håber derfor, at du vil bruge ca. 15-20 minutter på at 

besvare undersøgelsen. 

Link til spørgeskemaundersøgelsen er sendt til alle 

medlemmer på skolerne via medlemssystemet. 

Svarfristen er torsdag den 10. juni.  

PS: Kredsen giver sommerkage til alle skoler/afdelinger, der 

opnår en svarprocent på mindst 75 %. 

Undersøgelsens resultater præsenteres i anonym form. Hvis 

du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at 

kontakte kredsen på 086@dlf.org. 

På forhånd tak for hjælpen. Det har stor betydning for 

kredsens arbejde.  

  

De bedste hilsner 

Lone Clemmensen 

Kredsformand 
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  Skolechefer:  

Der var én, der var to, der var tre…. 

 

 

Skolechef, Jes Jørgensen på Ærø stopper til oktober, 

skolechef Lone Bjerregaard, Langeland, har indgået en 

fratrædelsesaftale, og skolechef Nanna Lohman, 

Svendborg, er blevet vicekommunaldirektør i Lejre 

Kommune. Det er altid ærgerligt at miste vores 

samarbejdspartner, men tre på en gang – det er meget!   

 

Gennem mange år har vi haft et rigtigt godt samarbejde 

med Jes og skoleledelserne på Ærø. Jes har været med i 

forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale og arbejdet 

med at få flere ressourcer til Marstal Skole. Han når også 

at være med til at få den i hus, inden han stopper i 

efteråret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter mange år uden en arbejdstidsaftale på Langeland 

lykkes det os endeligt på lærernes sidste arbejdsdag, 

sidste skoleår, at indgå en arbejdstidsaftale med 

skolechef Lone B. på Langeland. 

 

Overraskelsen var stor, da Nanna d. 24. maj skrev til os, at 

hun tiltræder en stilling som vicekommunaldirektør i Lejre 

Kommune. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde og 

mange dybtgående drøftelser vedrørende udviklingen 

af folkeskolen og vores arbejdstidsaftale. Vi vil savne 

samarbejdet, men ønsker hende selvfølgelig tillykke med 

de nye udfordringer og glæder i Lejre. 

  

Lone Clemmensen 
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Lærermødet 2022 

Lærermødet 2022 afholdes på Askov Højskole 29. juni til 2. juli. 
 

Temaet for årets Lærermødet er Den demokratiske udfordring 

i pædagogik og praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Demokratiet kan aldrig sikres – netop fordi det ikke er et 

system, der skal gennemføres, men en livsform, der skal 

tilegnes. Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert 

nyt slægtled.”.  

skrev Hal Kock i bogen ”Hvad er demokrati?” 
 

LÆRERMØDET sætter demokratispørgsmålet til diskussion. 

Hvad er demokratiets styrker og svagheder? Kan demokrati 

som livsform fremme en demokratisk styreform? Hvordan kan 

skole, pædagogik og uddannelse spille en større rolle i 

forberedelsen og fornyelsen af demokratiet? Hvordan skabes 

en demokratisk undervisning, samtale og kultur i skolen? 

Hvordan kan skolen bibringe nye slægtled et demokratisk 

sindelag, som de selv er med til at forme? Hvordan kan 

magten i skolen demokratiseres? 
 

GLÆD DIG til spændende foredrag, diskussioner og 

morgensang og se frem til sindrige samtaler og smukt samvær 

i Askov Højskoles historiske rammer. 
 

DESUDEN FÅR DU: Dejlige måltider, fællessamlinger med 

højskolesang, morgenløb og morgenyoga i haven, miniudflugt 

til Skibelund Krat, hyggelig bar om aftenen, festaften med 

underholdning og vintage-style dancebandet Diva de Luxe 

og Sanne Gryholt. 
 

Læs mere og tilmeld dig på https://www.askov-

hojskole.dk/laerermoedet-2022/.  
 

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kan opnå rabat 

Som medlem af Danmarks Lærerforening, har du mulighed for 

at deltage i lærermødet til nedsat pris. DLF dækker halvdelen 

af deltagerprisen for de første 25 medlemmer, der tilmelder sig 

sommerkurset. 

For at kunne deltage til halv deltagerpris kræver det, at du i 

forbindelse med tilmeldingen oplyser dit medlemsnummer. 
 

 

Danmarks Lærerforening 

 

 

 

 

https://www.askov-hojskole.dk/laerermoedet-2022/
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Nu er fire fynske kredse klar med et kickoff arrangement i 

forbindelse med DLF’s kongresvedtagelse om arbejdet med 

Grøn omstilling. De fire fynske kredse (Odense lærerforening, 

Vends Herred, Fåborg-Midtfyn/Nyborg/Kerteminde og 

Øhavets lærerkreds) har søgt og fået 120.000 kr. til afholdelse 

af et arrangement med overskriften: 
  

”Bæredygtig undervisning på Fyn” 
 

Det afholdes på Sinatur Hotel Storebælt:  

Den 19. september 2022 kl.16.30-21.00. 
 

Formålet med arrangementet er at støtte op om 

bæredygtighed i undervisningen, give inspiration til arbejdet 

med elevernes kompetencer som deltagere i et demokratisk 

samfund og give mulighed for at danne lærernetværk under 

overskriften Grøn omstilling og bæredygtighed. 
 

Du kan bl.a. høre 

- Anders Morgenthaler, som er meget aktiv i 

klimadebatten 

- Mads Tudvad, lærer og klimaforkæmper. Mads 

fremsatte, som lærerstuderende, forslag om, at DLF 

skulle være aktiv i den grønne omstilling. 

Desuden bliver du budt på en to-retters bæredygtig menu. 
 

Der er plads til 100 deltagere, som fordeles på de fire kredse 

på baggrund af medlemstal. Øhavets Lærerkreds har 20 

pladser. Hvis der er flere end 20, der ønsker at deltage, vil der 

blive foretaget lodtrækning. 
 

Du vil inden længe modtage en invitation med tilmeldingsfrist 

i din mailboks. 
 

Lene Kingo 

 

 

Mød grønne Anders Morgenthaler 
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Grøn omstilling på kredskontoret 

 

Thomas styrer gravkoen 

Biodiversitet, hjemmehørende planter, er det noget vi er 

forpligtet til som husejer at være med til at fremme? Vi 

har ikke nogen stor have på kredskontoret, men hele 

vejen rundt om huset har vi nogle 1 meter bredde bede. 

De bede besluttede vi (Særlig Fonds bestyrelse) at gøre 

attraktive for bier, sommerfugle og andre insekter. Selv 

med lidt jord, har vi også et ansvar for at bidrage. Vi har 

set på haverne omkring os og set hvad der er af træer 

m.m. og ud fra det set på, hvad vi kunne bidrage med. 

På en fælles arbejdsdag, påbegyndte vi arbejde. Det 

første vi gjorde, var jordforbedring.  

 

Michael, TR på Byhaveskolen, og et par elever fra skolen 

har, som led i deres uddannelse på erhvervslinjen på 

Byhaveskolen, været forbi og hjulpet med at grave ud 

og skifte jord. 
 

Vi har gennem flere år forsøgt os med, hvad der kom 

”flyvende” af sig selv, men det var ikke mange planter.  
 

 

Vi er nu godt i  

gang med at  

plante løg, stauder,  

buske, mest 

hjemmehørende.  

Fra Steens have 

på Ærø har vi fået  

Vrietorn og Tørst.  

Vi har også tyndet  

ud i Johannas  

vinter- og forårs- 

blomsterløg.  

 

 

 

 

 

 

Vi håber, at bedene rundt om Færgevej 32 i de 

kommende år vil stå med blomster fra det tidlige forår til 

sent efterår. Selvfølgelig lægger vi også sten, grene og 

små drikkesteder til vores forhåbentlige nye 

insektbeboere. 
 

Hvis nogle af jer har hjemmehørende stauder m.m. som I 

skal af med, må I meget gerne skrive til os: 086@dlf.org 

Det kan jo være, at der er plads til dem hos os. 
 

Lone Clemmensen 
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Danmarks Lærerforening inviterer igen i år til 

medlemskonferencer med spændende indlæg og 

debatmuligheder. 

 

Beskrivelse 

Lørdag lægger vi ud med betragtninger fra Anders Petersen 

(Lektor Aalborg Universitet) om vores fagprofessionelle 

stemme i udvikling som følge af A20.   

Efter en god frokost og mulighed for en lille gåtur vil de 

hovedstyrelsesmedlemmer, der er konferenceværter, invitere 

til debat om A20 og andre aktuelle fagpolitiske emner. 

Friske efter pausen bliver vi præsenteret for Lotte Hedegaard 

Sørensens (Lektor ved DPU, Aarhus Universitet) aktuelle 

oplæg om inklusion. ”Når diskussioner om fagdidaktik og 

diskussioner om inklusion afkobles hinanden, understøtter de 

ikke lærerne i at undervise i fag på måder, der skaber 

adgang for alle”. 

Søndag er vægten lagt på bæredygtighed. Her vil Mads 

Strarup (vicerektor på Københavns åbne gymnasium) med sit 

oplæg om dannelse, natursyn og folkeskolens muligheder 

styre os igennem formiddagen, inden weekenden rundes af 

med en god frokost. 
 

Varighed og tilmelding 

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 (forår 2020 til forår 2022). Konferencerne 

afholdes på følgende datoer: 

 

8. - 9. oktober 2022, Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

29. - 30. oktober 2022, Sinatur Hotel Skarrildhus 

19. - 20. november 2022, Sinatur Hotel Gl. Avernæs 

Ansøg direkte på dlf.org under ’Arrangementer’, eller brug 

dette link. 

Ansøgningsfristen er den 13. juni 2022. 

 

Du vil inden sommerferien få besked om, hvorvidt du er 

optaget. 

 

Danmarks Lærerforening 

Medlemskonferencer efteråret 2022 

 

 

 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=1&titleid=332
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To gange i løbet af vinteren/foråret har vi afholdt møder for 

AMR med fokus på arbejdsmiljøforbedringer på skoler og 

øvrige arbejdspladser. For lærere på skolerne har vi inddraget 

A20, fordi en af intentioner i den er at understøtte et godt 

arbejdsmiljø. 
 

I arbejdstidsaftalen A20 har parterne skrevet at ”vi med 

aftalen ønsker at understøtte vores fælles målsætning om at 

skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt 

arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital”. 
 

Vi introducerede på første møde et procesværktøj, som AMR 

kunne vælge. Værktøjet blev flittigt afprøvet for at se, om det 

kunne bruges. Opgaven blev at iværksætte en arbejdsmiljø-

forbedring på skolen eller arbejdspladsen.  Alle gik fra mødet 

med en ide om, hvad de skulle hjem og forsøge at forbedre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 9. maj mødtes vi til opfølgning på AMR’s arbejde og 

sommerfrokost. Vi var imponerede over det engagement og 

de kompetencer, som AMR havde investeret i deres opgaver. 

Der var flere, der havde lagt et stort arbejde i skolernes 

APV.  Flere AMR’er havde selv stået for en stor del af både 

udvikling af spørgsmål og forslag til, hvilken proces, der skulle 

bruges samt deltaget aktivt i hele opsamling og handleplan i 

forbindelse med APV’en.  
 

Kredsens nye arbejdsmiljøansvarlige blev også præsenteret. 

Det er Susanne Mortensen og Gitte Henriksen. 

 

Vi afsluttede dagen med italiensk tapas. 
 

Lone Clemmensen 

 

 

Arbejdsmiljøforbedringer                 

– engagerede AMR’er 
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Kommunerne 

Pr. 1. april er fritvalgstillægget steget fra 0,83 % til 1,38 %. For 

lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter m.fl. betyder det en 

gennemsnitlig stigning på ca. 210 kr. pr. måned. 

Pr. 1. april 2022 er grundlønnen for PB’er i ernæring og sundhed 

steget ca. 243 kr. pr. måned. Samtidig er der indført et 8-års 

kvalifikationsløntrin på løntrin 33 + 2.000 kr. årligt (31.3.2000-

niveau) svarende til ca. 918 kr. pr. måned. 

Grundlønnen for PB’er i ernæring og sundhed, der er ansat som 

UU-vejledere, er steget et løntrin svarende til ca. 446 kr. pr. 

måned. Samtidig er der indført et 4-års kvalifikationsløntrin på 

17.400 kr. årligt (31.3.2000-niveau) svarende til ca. 2.076 kr. pr. 

måned. Der modregnes dog i lokalt aftalte tillæg, medmindre 

andet aftales lokalt. 

For øvrige UU-vejledere ansat efter folkeskoleoverenskomsten er 

funktionstillægget hævet fra 7.000 kr. til 7.900 kr. årligt (31.3.2000-

niveau) svarende til en forhøjelse på ca. 109 kr. pr. måned.  

For lærere ved PPR med anden grunduddannelse end 

læreruddannelsen er der indført et 4-års kvalifikationsløntrin på 

17.400 kr. årligt (31.3.2000-niveau) svarende til ca. 2.076 kr. pr. 

måned. Der modregnes dog i lokalt aftalte tillæg, medmindre 

andet aftales lokalt. For denne gruppe skal der fortsat aftales 

lokal kvalifikationsløn efter 4, 8 og 12 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staten 

For ansatte i staten er der pr. 1. april 2022 aftalt en generel 

lønstigning på 1,19 %. Samtidig er der sket en udmøntning fra 

reguleringsordningen på 0,59 %. 

Det betyder f.eks., at en lærer med en månedsløn på 32.000 kr. 

er steget ca. 550 kr.  

Pr. 1. april er den nye reguleringsprocent i staten 13,4104. 

Udover de generelle lønstigninger er børnehaveklasseledere 

ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler steget med 

kr. 4.700 årligt (31.3.2012-niveau) svarende til ca. 444 kr. pr. 

måned. 

Og lærere ved frie fagskoler er desuden steget kr. 1.200 årligt 

(31.3.2012-niveau). Det svarer til ca. 113 kr. pr. måned.  

 

 Kredskontoret 

 

 

Lønstigninger pr. 1. april 2022 
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Kontakt kredsen 

 

 

 

 

 

 
 

Kalender 

2. pinsedag – kontoret er lukket   6. juni 2022 

Tur til Holmegaard Værk for Fr. 4   16. juni 2022 

Sommerferie – kontoret er lukket   4.-31. juli 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 sommerferien kan formand Lone Clemmensen 

kontaktes på hverdage i tidsrummet 9.00-11.00 på tlf. 

2222 8358. 

 

God pinse   
 

about:blank

