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“Det herrens år” 2020 er ved at rinde ud – og godt for det. 

2020 er helt sikkert et år, vi aldrig glemmer. På godt og ondt. 

Nødundervisning, online-kontakt med elever, kolleger og 

forældre, ganske få sociale arrangementer, ingen 

rejseaktivitet osv. Men dog også positive elementer med 

kortere skoledage, minimal mødeaktivitet og færre skift i 

dagligdagen på skolerne.  

 

Mange erfaringer kan vi tage med os og bruge i det nye år.  

 

Det nye år bliver også et år med andre opgaver. Vi står 

over for forhandlinger af lokale arbejdstidsaftaler og en 

landsdækkende ny overenskomst. Så 2021 bliver ganske 

sikkert også et udfordrende år – også selv om vi måske får 

bugt med coronaen.  

 

MEN – nu skal vi holde jul – omend kun med vores 

allernærmeste. Vi trækker stikket, glemmer alt om corona 

og restriktioner, og så skal vi bare slappe af og hygge os 

med vores nære familie. 

 

Rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. 

 

Lone  
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Begrebet mellemformer er en ”nødvendig” konsekvens af de 

seneste års øgede inklusionstanke. Inklusionstanken er under 

udvikling i hele landet under forskellige former og vilkår. I Svendborg 

har man fx valgt at arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. I 

denne artikel vil jeg dog benytte mig af ordet inklusion, så det 

dækker alle 3 kommuner i Øhavets Lærerkreds. 

 

Man kan vel sige, at mellemformer altid har været en del af 

folkeskolens organisering. Vi kender alle til elever, der har behov for 

faglige løft i fx læsning eller matematik. Elever, der har været 

udfordret i forhold til trivsel eller andet. Skolerne har v.h.a. 

kompetenceudvikling, sparring med eksterne samarbejdsparter, 

samarbejde med forældre etc. på mindre hold eller i den enkelte 

klasse løst disse opgaver. 

 

Jeg er pt. ved at indhente oplysninger om, hvordan inklusionen 

organiseres på jeres skole, altså hvilke mellemformer, der er opstået 

som konsekvens af den øgede inklusion. Tillidsrepræsentanter på 

alle folkeskolerne har modtaget et skema, hvor de kan beskrive 

netop jeres skoles måde at organisere mellemformer på. 

 

I Svendborg Kommune er der også gjort tiltag, som skal understøtte 

den enkelte skole, det enkelte team eller den enkelte lærer med at 

løse opgaven. Svendborg Kommunes videnscenter tilbyder 

rådgivning og formidling af viden og erfaring fra specialområdet - 

Byhaveskolen og Centerafdelingen. 

PPR er i højere grad ude på skolerne for at støtte op om de 

udfordringer, der kan være i forbindelse med inklusionen. 

 

Jeg skal lige pointere, at jeg grundlæggende ikke er modstander 

af tankerne bag inklusion/mangfoldige læringsmiljøer. Følgende 

citater er hentet fra Svendborg og Langelands kommuner: 

 Mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg kommune: ”Alle børn og 

unge har ret til og skal have mulighed for at deltage i 

betydningsfulde og udviklende fællesskaber” 

 Alle børn har ret til at indgå i respektfulde  

fællesskaber: ”Inklusions-projektet skal medvirke til, at alle børn 

og unge på Langeland oplever sig inkluderet og er glade for at 

gå i deres skole eller daginstitution” 

 

MEN kan inklusionsopgaven løses når: 

 lærerne i endnu højere grad skal differentiere undervisningen 

både didaktisk, pædagogisk og organisatorisk 

 lærerne skal kompetenceudvikle og skoleudvikle 

 lærerne skal have øget forældresamarbejde 

 lærerne skal have øget samarbejde med eksterne 

samarbejdsparter 

 lærerne skal dokumentere faglig, social og personlig udvikling 

hos den enkelte elev 

 lærerne skal undervise 26,67 – 27 lektioner 

 lærerne ikke oplever at have den fornødne tid til refleksion og 

efterbehandling 

 lærerne oplever, at det er svært at lykkes med opgaven 

 

Lene Kingo 

Mellem almenskolen og specialtilbuddet 

VIVE 

DET NATIONALE 

FORSKNINGS- OG 

ANALYSECENTER FOR 

VELFÆRD 

 

En kortlægning skal 

tilvejebringe et systematisk 

vidensoverblik over 

mellemformer mellem 

almenskole og specialtilbud 

og fastlægge en bredt 

anvendelig definition og 

afgrænsning af begrebet 

mellemformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pprsvendborg.dk/sites/ppr.svendborg.bellcom.dk/files/PDF/mangfoldige_laeringsmiljoeer_-_mindsetpapir.pdf
https://langelandkommune.dk/Files/Files/Borger/Familie_boern_og_unge/Alle%20børn%20har%20ret%20til%20at%20indgå%20i%20respektfulde%20fællesskaber.pdf
https://langelandkommune.dk/Files/Files/Borger/Familie_boern_og_unge/Alle%20børn%20har%20ret%20til%20at%20indgå%20i%20respektfulde%20fællesskaber.pdf
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Den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut viser, 

at andelen af grundskoleansatte, der har haft en positiv 

covid-19-test, er næsten 40 procent højere end andelen 

blandt befolkningen generelt. Det oplyses ikke, om smitten er 

sket på arbejdspladsen. Hvis man mener at være smittet på 

sin arbejdsplads, er det i den forbindelse vigtigt at få det 

anmeldt som en arbejdsskade. 

https://www.folkeskolen.dk/1860550/smittetallet-stiger-

blandt-grundskolelaerere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeld hurtigt  

En arbejdsskade skal anmeldes så hurtigt som mulig og 

senest indenfor et år. Hvis man mener, at det er sandsynligt, 

at man er smittet på sit arbejde, skal sagen anmeldes, sådan 

at man kan få hjælp til en eventuel genoptræning eller 

andet, hvis det senere viser sig, at man har følger af 

sygdommen. Arbejdsskademyndighederne vurderer, om det 

er sandsynligt at man er blevet smittet i forbindelse med sit 

arbejde. 

 

Kilde: Folkeskolen.dk 

 

Susanne 

 

 

Covid-19 – en arbejdsskade? 

 

Grafik: folkeskolen.dk Kilde: Statens Serum 

Institut 

 

https://www.folkeskolen.dk/1860550/smittetallet-stiger-blandt-grundskolelaerere
https://www.folkeskolen.dk/1860550/smittetallet-stiger-blandt-grundskolelaerere
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/ugentlige-opgorelser-med-overvaagningsdata
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Juletravlhed på Ærø utide 

 

Med lukningen af skolen for de ældste, blev der travlt med at få 

afsløret nisser, spillet pakkespil og ryddet op.  

 

Mon denne kæmpe snemand vinder årets juleklipkonkurren-

ce?? Eller må den bare hænge til foråret og vente på sin 

skæbne??? 

 

Fredag formiddag mødes lærerne for at have en delvis plan for 

skolegangen efter nytår, hviiis vi nu skal være hjemme i længere 

tid.  

 

Det er dejligt med ferie, men hvor vi dog savner en hverdag 

uden coronas skygge. 

 

Fie 

 

 

 

Dialog- og kontaktmodellen i forbindelse med sygefravær 

skal evalueres 

 

På sidste møde i Hoved-MED d. 4/12 blev det besluttet, at 

Dialog- og kontaktmodellen i forbindelse med sygefravær 

skal evalueres nu. Modellen “Op med nærvær, ned med 

fravær” - blev tidligere indført i Svendborg Kommune, da 

man ønsker at reducere sygefraværet, og at medarbejde-

re bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet i tilfælde af 

sygdom.  

I evalueringsprocessen vil vi især have fokus på, at man 

indkaldes til samtale, hvis man har tre fraværsperioder i 

løbet af seks måneder, samt på om der opleves ensartet-

hed i måden, modellen forvaltes på rundt på de enkelte 

arbejdspladser i kommunen, altså om der opleves en for-

skel fra leder til leder. Jeg sidder med i arbejdsgruppen og 

ser frem til at deltage i denne evalueringsproces. 

 

Pia 
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  Seneste nyt om skolestuktur på 

Langeland 

Kommunalbestyrelsen annullerede tids- og procesplanen for 

den nye skolestruktur for i stedet at iværksætte en ny proces. 

Læring-, Social- og Kulturudvalget (LSK-udvalget) drøftede 

i oktober 2020 den videre proces. 

Baggrunden for en ny skolestruktur er, at elevtallet på øens tre 

folkeskoler har været faldende i de senere år, hvilket betyder 

færre ressourcer på skolerne, og at kapaciteten på skolerne 

ikke udnyttes optimalt.  

LSK-udvalget har ønsket at sikre en mere inddragende proces.  

Beslutningen om en ændring af en ny skolestruktur skal være 

truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 1. marts, når der er 

tale om nedlæggelse af skoler, ellers det ikke muligt, at den 

nye skolestruktur kan have virkning fra august samme år. I er-

kendelse af, at dette ikke tidsmæssigt er muligt at nå, har LSK-

udvalget besluttet, at der skal udarbejdes en ny tidsplan for 

dialogmøder med skolebestyrelser, TRIO-grupper og skolelede-

re i foråret 2021. Sideløbende med denne proces er der ned-

sat en tværgående arbejdsgruppe, der ser på udnyttelsen af 

kvadratmeter generelt i kommunen, og herunder også mulig-

hederne for en bedre udnyttelse af kvadratmeterne på kom-

munens skoler. 

 

Susanne 

 

 

 

 

Hørt på gangen:  

Min far siger, at julemanden ikke 

kommer ikke i år.  

Hvorfor?  

Fordi rensdyrene har gevir – ikke 

visir. 
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Kredsnisserne har haft travlt med at uddele lidt godter til 

kredsens arbejdsplader – den eneste, vi vist ikke nåede, var 

Strynø – så de får lidt godter i det nye år i stedet. 

 

Kredskontoret  

Kredsnisser på tur 

Nytårsbrunch i januar og et enkelt foredrag i marts blev det 

til i år.  

 

Alle andre aktiviteter for kredsens pensionister måtte aflyses 

– både genforeningstur til Sønderjylland, tre-dages tur til 

Frederiksdal og Nordsjælland og studietur til Bruxelles. 

Nytårsbrunchen i januar 2021 er ligeledes aflyst. 

 

Aktivitetsgruppen arbejder videre med planlægning af nye 

arrangementer, som vi håber at kunne afholde i 2021.  

 

Kredskontoret 

Trist år for kredsens ellers så aktive 

pensionister 
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Juleferie - kontoret er lukket  19. december 2020 -

  3. januar 2021 

 

 

 

 

 

 Øhavets Lærerkreds  

Færgevej 32 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 0162 

Mail 086@dlf.org 

Kontoret er åbent 

Mandag-torsdag 10.00-16.00 

Fredag 10.00-15.00 

Telefonen er åben 

Mandag-fredag 9.30-12.15 og 12.45-15.00 

Fredag dog kun til kl. 14.00 

I juleferien kan kredsformand Lone Clemmensen 

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

 

 

Kalender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt kredsen 

 
Rigtig god jul og 

godt nytår! 

mailto:086@dlf.org

