
Kredsen har deltaget i DLF´s 
konference for kredsenes pædagogisk 
ansvarlige med bl.a. følgende 
programpunkter: Muligheder og 
udfordringer i lærernes arbejde med 
god undervisning, de nye 
læringsplatforme, og hvor skal vi hen 
med skolen? 

Kredsen har yderligere deltaget i de 
to SOPHIA-konferencer Spørgetid 
og Søgetid, som har sat fokus på 
folkeskolen efter reformen. Her har 
det skinnet igennem, at der er en 
voksende bekymring for, hvad der 
skal blive af dannelsen, fx Peter 
Kemp, forfatter til den aktuelle bog 
”Løgnen om dannelsen – opgør med 
halvdannelse”. En anden kritiker af 
konkurrencestatens indtog i 
folkeskolen er Brian Degn 
Mårtensson, aktuel med bogen 
”Konkurrencestatens pædagogik – 
en kritik og et alternativ”, som 
kredsen har benyttet som 
oplægsholder ved to arrangementer: 
Det åbne medlemskursus og TR-
kurset.  

Beretning 2015 
ØHAVETS LÆRERKREDS 

Kommunikationspolitik 
I foråret 2015 vedtog vi en 
kommunikationspolitik. Vi 

arbejder nu med faste månedlige 
kommunikationsmøder. 

 

Det pædagogiske 
område 

MED-udvalg 
Kredsstyrelsen har udpeget FTR´er og medlemmer til 
kommunens Hoved MED-udvalg samt underliggende 
kommunale MED-niveauer.  
Vi repræsenterer primært lærerne, men i princippet er vores 
opgave at varetage alle FTF´s medlemsgruppers interesser. Vores 
opgaver i det øverste kommunale MED-udvalg er af overordnet 
strategisk karakter.  
I HMU´erne har vi deltaget i drøftelser og beslutninger 
vedrørende personalepolitik, de samlede kommunale budgetter 
samt budgetter på fagområderne.  
Et gennemgående emne i næsten alle udvalg har været 
arbejdsmiljøet. Vold og trusler på arbejdspladsen, netbaseret APV 
og handleplaner, drøftelse af sygefravær, arbejdsulykker, 
registrering af magtanvendelse, udarbejdelse af ”riv/kradse-
skemaer” samt trivselsundersøgelser har været meget vigtige 
områder for os og vil fortsat være blandt vores primære 
indsatsområder.  
I forhold til lærerområdet har vi forsøgt at italesætte 
problemstillingen vedrørende rekruttering af lærere samt 
omplaceringspligten af lærere ved arbejdsmangel på de lokale 
skoler.  
Vi er desuden, i de enkelte udvalg, med til at udarbejde 
høringssvar på de områder, hvor politikerne beder om det. Nogle 
drøftelser har direkte med skoleområdet at gøre, bl.a. Program for 
Læringsledelse, LOMA-projektet, ressource-styringsmodeller, 
inklusion m.m.  
I forhold til de mere overordnede personalepolitiske emner har vi 
bl.a. haft fokus på tillidsreformen og arbejdet med social kapital. 
Mange af udvalgene har igangsat arbejdet med arbejdspladsernes  
”kerneopgave”, og dette vil der blive arbejdet videre med i det 
kommende år.  
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`

AKTIVITETSKALENDER 2015 

Lokalt 
Kredsens TR-kursus 

Budgetseminar vedr. Svendborg Kommune 
Åbent medlemskursus, Øhavets Lærerkreds 

Sektor-MED, Fælles-MED 
HMU-møder 

Internat med sektor-MED 
Temaeftermiddag for AMR og sløjdlærere 

Foredrag: Verdens bedste danske folkeskole 
Møde med børnehaveklasselederne 

TR-møder 
Mini-TR-møder 

AMR-møder 
Styrelsesmøder 

Styrelsesinternat 

Børnehaveklasselederne 

I juni afholdt Kredsen det årlige møde med 
børnehaveklasselederne, hvor hovedstyrelsesmedlem 
Ulla Koch Sørensen deltog.  

Vi drøftede muligheder og udfordringer for 
børnehaveklasselederne i forhold til de centrale tiltag, 
som eksempelvis overenskomst og folkeskolereform, 
samt lokale emner som overlevering af børn fra 
børnehave til børnehaveklasse, 
naturfagsundervisning, forberedelsestid, 
sprogvurdering, lærere i børnehaveklassen og 
muligheden for at arrangere en lokal 
”Børnehaveklasseledernes Dag”.  

___________________________________________ 

 

Aktivitetsudvalget for seniorer har igen i år 
arrangeret adskillige aktiviteter for fraktion 4-
medlemmer i Øhavets Lærerkreds: 
Foredrag, hvor sognepræst Palle Jensen fra Nr. 
Broby fortalte levende om fru Ellen Marsvin, som 
ligger begravet i Nr. Broby Kirke.  
Som opfølgning på dette foredrag, gik forårsturen i 
år først til Nr. Broby Kirke,  hvor Palle Jensen viste 
rundt. Efter rundvisningen kørte vi i De Japanske 
Haver, hvor frokosten blev indtaget, og vi fik 
lejlighed til at nyde haverne. 
Årets udlandstur gik i 2015 til Dresden, hvor vi 
havde en dejlig og spændende tur, som bød på både 
natur og kultur, bl.a. med besøg på lystslottet 
Pillnitz, middelalderborgen Königstein og 
porcelænsbyen Meissen. Turen afsluttedes med en 
aften i Semberoperaen, hvor vi så operaen Tosca.  
Sensommerturen bød på en sejltur i Kielerkanalen 
fra Kiel til Rendsburg med skibet ”Adler Princess”, 
hvor vi nød en dejlig brunchbuffet og den sidste 
sensommerdag fra dækket. Vi fik desuden lejlighed 
til en lille rundtur i Rendsburg. 
Havørnetur med tidligere leder af Svendborg 
Naturskole, Erik Ehmsen, som havde sat os stævne 
ved Arreskov Sø for at fortælle om og vise os de 
sydfynske havørne og andre spændende fugle.  
Nytårskur på Christiansminde, som i år bød på 
champagnebrunch med masser af lækre retter i 
Pejsestuen på Christiansminde med tændt pejs og 
pianospil af Inge Boesgaard. 

 

 

 

 

Seniorerne 

Forpligtende samarbejde på 
Fyn 

Kursus: Lokal løndannelse 
Arbejdsmiljøforum 

Kursus for 
kredsstyrelsesmedlemmer 

Kongresforberedende møde 
Møder i Kursusforum 

Møder i Pædagogisk forum 
Kursus for erfarne TR 

DLF 
Kongres 

DLF-kursus vedr. kommunale budgetter 
Regionale TR-møder 
Kredsformandsmøder 

Introkursus for nyvalgte AMR 
Arbejdsmiljøkonference 
Kursus i sociale medier 

Kursus for kredsens pædagogisk ansvarlige 
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Vi er nu godt halvandet år inde i vores nye lærerliv, hvor baggrundstæppet er folkeskolereformen, og hvor Lov 
409 stadig er grundlaget trods de ændringer, der blev vedtaget ved OK15. 
De 15 punkter i bilag 4 gav os mulighed for at indgå kreds- og kommuneaftaler, men ingen af vores kommuner 
har ønsket dette. Kredsstyrelsen besluttede derfor, at vi sammen med TR og AMR ville fokusere indsatsen på 
udmøntningen af de 15 punkter på de enkelte arbejdspladser. Det har betydet, at vi siden foråret 2015 har 
arbejdet tæt sammen med TR/AMR om at forbedre lærernes arbejdsvilkår. 

Det ser dog ud til, at der tegner sig et flertal i Byrådet i Svendborg Kommune for at indgå en aftale om 
arbejdstid for lærerne. Forslaget er fremsat af Dorthe Ullemose (DF) og støttes af en række partier, bl.a. 
Enhedslisten og Socialdemokratiet, som tidligere har fremsat forslag om aftale med lærerne på 
byrådsdagsordenen. I 2014 stemte også SF og Liste T for, at der kunne indgås en aftale. Men dengang endte 
afstemningen med 13 for og 13 imod. Punktet kommer på byrådsmødet d. 29. marts 2016. 

En konstant udfordring for arbejdsmiljøet er, at alt for mange lærere stadig har alt for mange arbejdsopgaver. 
En uligevægt som følge af manglende sammenhæng mellem ressourcer og opgaver. Det tærer på kræfterne, og 
vi oplever desværre et stigende antal henvendelser på grund af de pressede vilkår, vores medlemmer arbejder 
under. Vi ser desuden et stigende antal lærere, der ønsker at forlade folkeskolen og derfor søger vores hjælp til 
at komme videre.  

Det er ikke kun folkeskolen, der har oplevet forandringer og forringende vilkår. Sydfyns Frie Fagskole i Skårup 
blev forrige år, som de andre fagskoler i Danmark, indtænkt i regeringens bestræbelser på at få flere unge til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse, hvilket betød, at skolen kunne optage flere elever og dermed være med til 
at løfte en samfundsudfordring. Desværre besluttede Folketingets flertal ved finanslovens vedtagelse at 
reducere tilskuddet til de frie fagskoler, hvilket gør det rigtigt svært for skolerne at løfte opgaven.  

 

 

 

Forslag til kontingent for perioden 1/4 2016 – 31/3 2017 

 Kreds pr. år DLF pr. år I alt pr. år I alt pr. kvartal I alt pr. måned 

Fraktion 1-2 1032 1200 2232 558 186 

Fraktion 4 204 852 1056 264 88 

Fraktion 6 132 1128 1260 315 105 

 

Arbejdstid/Arbejdsmiljø 
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Hovedstyrelsesvalg 
Nogle i kredsstyrelsen anbefalede at stemme på Charlotte Holm og 

Jeanette Sjøberg. Begge blev valgt. Charlotte Holm (Odense) 
deltager i Fagpolitisk forum.  

Niels Munkholm Rasmussen genopstillede ikke til 
Hovedstyrelsesvalget 2015. 

Arbejdsmiljøpolitik 
Kredsstyrelsen har i løbet af 

foråret udarbejdet en 
arbejdsmiljøpolitik med 
udgangspunkt i den nye 
virkelighed på skolerne. 

Politikken lægger ligeledes 
op til et tættere samarbejde 

mellem TR og AMR på 
arbejdspladsen. Udover 
mini-TR-møderne har vi 

valgt lejlighedsvis at invitere 
AMR med til vores TR-

møder. Dette års TR-kursus 
handlede om bilag 4 og 
arbejdsmiljø, og det var 

derfor naturligt at invitere 
AMR.  

OK15 
I efteråret 2015 satte vi i 
samarbejde med DLF og 
vores lokale TR og AMR 

gang i en proces i forhold til 
de 15 punkter i bilag 4. 

Formålet med processen var 
at afdække, hvor langt vi er 

nået med intentionerne i 
OK15. Vi har nu et rigtig 
godt indblik i de enkelte 

skolers problemstillinger og 
udfordringer. TR, AMR og 
medlemmerne på de enkelte 

skoler har sammen 
prioriteret de vigtigste af 
disse i forhold til næste 
skoleårs planlægning.   

Dialogmøde 
 Kredsstyrelsen og TR har 

inviteret de enkelte 
kommuners politiske udvalg 
og forvaltninger på børne- og 

ungeområdet til et 
dialogmøde vedrørende de 
udfordringer, som skolerne 

står overfor set ud fra en 
medarbejdervinkel. Vi har 

ligeledes inviteret 
forvaltningerne til et møde  

vedrørende vores forpligtelse 
til at følge op på OK15 

lokalt.  

 

De ændrede arbejdsforhold i folkeskolen har også haft indflydelse på PPR´s samarbejde med 
eksterne samarbejdspartnere. Det kan være vanskeligt at finde mødetidspunkter, da møderne skal 
ligge inden for lærernes arbejdstid, der slutter kl. 17, og forældrene har ofte først fri fra arbejde kl. 
16. Hvis PPR forsøger at planlægge møder i undervisningstiden, møder man ofte modstand fra 
både lærer og leder, da det både giver pædagogiske udfordringer og påfører ekstra vikarudgifter.  

Byhaveskolen, CSV og Centerafdelingen på Tåsingeskolen er alle ramt af personalereduktioner, 
der bl.a. skyldes besparelser, færre henvisninger af elever, og at andre kommuner hjemtager deres 
elever fra disse tilbud. Deres arbejde er desuden udfordret i forhold til kompetenceudvikling, 
målstyret undervisning og øvrige tiltag i folkeskolereformen. Hertil kommer, at en ændret 
elevsammensætning har medført, at man har måttet omlægge den pædagogiske praksis.  

Siden 2014, hvor der blev vedtaget en vejlederreform, har UU-vejledernes arbejdsområde og 
arbejdsforhold været under forandring. Nogle af de opgaver, som de løste førhen, er blevet flyttet 
til skolerne og jobcentrene. Dette har sammen med de kommunale besparelser medført en 
personalereduktion, som har skabt stor utryghed og usikkerhed blandt vores medlemmer på UU-
Center Sydfyn.    
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Fagpolitisk forum 

I 2015 har der været mange emner på dagsordenen. Samarbejdet med forvaltningerne i kommunerne, eller 
rettere manglen på samarbejde, har været et overordnet tema. Folkeskolereformen med emner som bl.a. 
understøttende undervisning og inklusion og det efteruddannelses- og kursuskaos der opstod i kølvandet på 
reformen og Lov 409 har selvfølgelig også været på dagsordenen flere gange. 
 
Kursusforum Fyn 
DLF har lavet en ny TR-uddannelse, men kredsene er fortsat forpligtede til at tilbyde TR-uddannelse i lokalt 
regi. Kredsstyrelserne på Fyn har i fællesskab besluttet, at kredsens tillidsrepræsentanter skal have tilbudt 
efteruddannelse af bl.a. Kursusforum Fyn efter endt organisationsuddannelse. I oktober 2015 blev der afholdt 
kurser vedr. løn- og ansættelsesforhold, overenskomsten, nedsat tid, 
ledelsesretten, TR-rollen samt ret og pligt i Den danske model.  

Arbejdsmiljøforum Fyn 
Temaer har været de ændrede arbejdsvilkår, sygefravær og det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø. Fast punkt på dagsordenen har været fuld 
tilstedeværelse i et arbejdsmiljøperspektiv, hvor bl.a. fordele og ulemper ved 
flex og puljer er blevet drøftet. Vi har desuden haft fokus på indeklimaet på 
vores fynske skoler.  
Arbejdet med APV har ligeledes været på dagsordenen; erfaringer med 
forskellige værktøjer, bl.a. det digitale APV-værktøj, som DLF udsendte i 
efteråret 2014, og som flere af skolerne i Øhavets Lærerkreds har benyttet sig 
af.  
I forhold til AMR har vi haft fokus på organisering af arbejdsmiljøarbejdet, 
MED-udvalgets opgaver (retningslinjer, sygefraværsinfo), samarbejde med 
TR og ledelse om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats, arbejdet med det 
psykiske arbejdsmiljø og bistand til medlemmer med psykiske belastninger, samt bistand på 
arbejdsskadeområdet.  

Pensionistforum 
På møder i pensionistforum har vi i år især drøftet, hvordan vi fastholder DLF-medlemmer, når de går på 
pension, samt muligheden for en fælles fynsk udlandstur. Idéen til en fælles tur opstod efter, at man i flere 
fynske kredse har oplevet utilstrækkelig interesse for sådanne ture. Der forsøges derfor nu med en fælles fynsk 
tur i uge 19 til Altes Land.  
Pensionistforum vælger desuden deltagerne til årsmødet for fraktion 4.  
I forbindelse med årsmødet i 2015 meddelte repræsentant Greta Jørgensen fra fraktion 4, at hun ønskede at 
stoppe som hovedstyrelsesmedlem. Birgitte Bruun fra Roskilde Lærerforening stillede op og blev valgt ved 
fredsvalg.  
 
Pædagogisk forum 
Kredsen deltager i samarbejdet med de fynske kredse gennem møder i det pædagogiske udvalg, hvor der 
udveksles erfaringer og drøftes emner inden for området.  

 
 

Det forpligtende kredssamarbejde på Fyn 

Ledighed 
Vi har ikke mange ledige lærere i 
vores tre kommuner. Det er ofte 
svært at få uddannede lærere til 

korte ansættelser. 
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Øhavets Lærerkreds Note Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2015 
Indtægter     
Kontingentindtægter  2.700.000 2.800.000 2.875.020 

Andre indtægter 1     950.000     979.000 1.015.864 
Nettoindtægter  3.650.000 3.779.000 3.890.884 

 

Udgifter     
Frikøb 2 -1.388.000 -1.388.000 -1.225.838 
Personaleudgifter 3 -1.460.000 -1.457.000 -1.483.982 
Møder og kurser 4    -600.000    -596.000    -449.170 
Lokaleomkostninger 5    -175.000    -172.000    -160.409 
Administration 6    -118.000    -196.000    -162.009 
Afskrivninger 7      -16.000     -10.000      -31.364 
Udgifter i alt  -3.757.000 -3.819.000 -3.513.267 

 

Driftsresultat     -107.000     -40.000     377.617 

Finansielle 
indtægter 

8       29.000      40.000       10.879 

Årets resultat       -78.000 -     388.496 

 

Noter Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2015 
1 Andre indtægter    
Refusion akut-fond 360.000 360.000  386.318 
Adm. Særlig Fond   15.000   15.000    15.000 
DLF, LOC underviser   75.000 110.000 112.262 
FTR Svendborg 500.000 494.000  500.327 
Div. indtægter        1.951 

 950.000 979.000 1.015.864 
2 Frikøb    
Afregnet frikøb 1.388.000 1.388.000 1.232.469 
Regulering 
frikøbsforpligtelse 

        -6.631 

 1.388.000 1.388.000 1.225.838 
3 Personaleudgifter    
Bruttoløn 1.100.000 1.125.000 1.131.408 
Honorarer (B-indkomst)        3.000         2.795 
Regulering af beregnede 
feriepenge 

-        1.000       -9.880 

Skattefrie godtgørelser      50.000      49.000      55.449 
Pensionsbidrag    162.000    157.000    161.013 
Lønsumsafgift      80.000      65.000      82.315 
ATP        8.000        7.000        6.949 
DataLøn        9.000        6.000        8.935 
Finansieringsbidrag m.v.        9.000        9.000        7.602 
Øvrige personaleudgifter      39.000      38.000      37.356 

Regnskab 2015-2016 
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4 Møder og kurser    
Mødeudgifter   80.000   80.000   26.644 
Kursus- og 
medlemsaktiviteter 

371.000 371.000 313.808 

Pensionister   50.000   52.000   50.477 
Faglige klubber   12.000   12.000     6.989 
Generalforsamling   20.000   20.000   10.970 
Kongres   25.000   25.000   14.375 
Repræsentation   20.000   20.000   16.897 
Forpligtende 
kredssamarbejde 

  16.000   16.000     3.963 

Kursusforum Fyn     6.000 -     5.047 
 600.000 596.000 449.170 
5 Lokaleomkostninger    
Husleje 120.000 120.000 120.000 
El     9.000     9.000     7.533 
Varme   30.000   30.000   15.038 
Vand/renovation m.v.     5.000     5.000     4.066 
Erhvervs-/indboforsikring     5.000     2.000     2.003 
Rengøringsartikler     1.000     1.000        270 
Reparation/vedligehold     5.000     5.000   11.994 
 175.000 172.000 160.904 
6 Administration    
Kontorartikler     6.000     5.000        893 
Fotokopiering -   45.000   27.742 
Service/reparation 
maskiner 

    2.000     2.000 - 

IT omkostninger     8.000   19.000   17.431 
Hjemmeside omk.    
Telefoni og bredbånd   17.000   17.000   15.835 
Porto og gebyrer     4.000     5.000     1.264 
Medlemsadministration   17.000   28.000   16.500 
Aviser/tidsskrifter   14.000   14.000   14.317 
Annoncer     4.000 -     4.588 
Revision   30.000   42.000   40.278 
Ansvarsforsikring   12.000   14.000   10.535 
Diverse     4.000     5.000   12.626 
 118.000 196.000 162.009 
7 Afskrivninger    
Inventar/driftsm.u/15.000   10.000   10.000   25.114 
Afskrivn.inventar/driftsm.     6.000 -     6.250 
   16.000   10.000   31.363 

 

 Fyringer Svendborg 
Byhaveskolen har fyret to lærere pga. 

konstateret nedgang i elevtallet. Svendborg 
Kommune ønsker ikke at afvente, om der er 

ledige stillinger på folkeskolerne.  

 Fyringer Langeland 
Kommunalbestyrelsen på Langeland har 

besluttet, at Ørstedskolen skal bidrage til den 
kommunale besparelse med fem stillinger. Fire 

lærere er varslet fyret.  
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Særlig Fond Note Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2015 
Indtægter     
Lejeindtægter 1 128.000 128.000 128.000 
Nettoindtægter  128.000 128.000 128.000 

     

Udgifter     

Eksterne 
omkostninger 

2  -78.000  -84.000  -67.059 

Afskrivninger 3  -45.000    -47.000  -46.463 
Udgifter i alt  -123.000 -131.000 -113.522 

Driftsresultat       5.000     -3.000    14.478 

Finansielle indtægter 4    28.000     40.000    28.178 
Finansielle udgifter 5   -18.000    -40.000   -80.087 
     

Resultat før skat     15.000      -3.000   -37.431 

Skat af årets resultat 6               0 
Årets resultat     15.000      -3.000   -37.431 

 

 

Noter    
1 Andre indtægter Budget 2016 Budget 2015 Regnskab 2015 
Leje kredsen 120.000 120.000 120.000 
Leje garager     8.000     8.000     8.000 
 128.000 128.000 128.000 
    
2 Eksterne omkostninger    
Reparation og 
vedligeholdelse 

  40.000   40.000   27.114 

Forsikring     6.000     6.000     4.919 
Ejendomsskat     8.000     8.000     8.472 
Administration   15.000   15.000   15.000 
Revision     9.000   15.000   11.554 
    
3 Afskrivninger    
Ejendom   45.000   47.000   46.463 
   45.000   47.000   46.463 
4 Finansielle indtægter    
Pengeinstitutter     2.000     2.000     1.753 
Værdipapirer   26.000   38.000   26.425 
Kursregulering 
værdipapirer 

- - - 

   28.000   40.000   28.178 
    
5 Finansielle 
omkostninger 

   

Prioritetsgæld -   40.000   17.580 
Gældsbrev Øhavets 
Lærerkreds 

  18.000 -     9.000 

Kursregulering 
værdipapirer 

- -   35.037 

Låneomkostninger - -   18.470 
   18.000   40.000   80.087 
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Med OK15 blev der indført et undervisertillæg for 
lærere og børnehaveklasseledere.  
For børnehaveklasseledere på grundløn er 
tillægget på 15.400 kr. For børnehaveklasseledere 
på kombinationsløn er tillægget på 7.900 kr. 
Tillægget afregner i begge tilfælde for 
undervisningstimer i intervallet 300-835.   

For lærere på grundløn er tillægget på 13.000 kr., 
mens det for lærere på kombinationsløn er på 
5.500 kr. Tillægget afregner i begge tilfælde for 
undervisningstimer i intervallet 300-750.  

Kronebeløb er pr. år og i niveau 31.03.2000.  

Lokale lønaftaler i 
kommunerne 

Færgevej 32 
5700 Svendborg 
Tlf. 6221 0162 
E-mail: 086@dlf.org 
www.kredskontoret.dk 
              
             Øhavets Lærerkreds DLF 

På Sinatur Hotel Gl. Avernæs forenes moderne faciliteter med flot 
natur, smukke historiske bygninger og en nærværende atmosfære. 

Hotellet ligger smukt ved halvøen Agernæs på Sydfyn, med 
Lillebælt på den ene side og Helnæsbugten på den anden.  

Langeland, Ærø og 
Svendborg 

I alle tre kommuner havde vi lokale aftaler, der 
afregnede for undervisningstimer i intervallet 
300-750. Med det nye centrale tillæg har de 
lokale aftaler været til forhandling: 

Langeland Kommune 

Den lokale aftale om undervisertillæg for lærere 
og børnehaveklasseledere er ikke videreført. Der 
udbetales i stedet det centralt aftalte 
undervisertillæg. 

Ærø Kommune 

Den lokale aftale om professionstillæg  til lærere 
og børnehaveklasseledere er ikke videreført. Der 
udbetales i stedet det centralt aftalte 
undervisertillæg. 

Svendborg Kommune 

Den lokale aftale om Svendborgtillæg er videreført 
med små justeringer. 
For børnehaveklasseledere afregner tillægget for 
undervisningstimer i intervallet 300-835. 
For børnehaveklasseledere på grundløn udgør 
tillægget 27.061 kr., mens tillægget for 
børnehaveklasseledere på kombinationsløn 
udgør to løntrin + 8.211 kr.  

For lærere videreføres tillægget uændret.  

Kronebeløb er pr. år og i niveau 31.03.2000.  

Læringsledelse 
Svendborg Kommunes deltagelse i 
projektet ”Læringsledelse” skabte 

henover skoleåret mange 
frustrationer på skolerne. 

 

Inklusion 
I Svendborg Kommune arbejdes 

der på at tage et skridt videre med 
øget inklusion. Mange 

specialtilbud lukkes eller udfases 
måske over de næste to år.  



 

 

ØHAVETS LÆRERKREDS BERETNING 2015 

1) Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. 

2) Der vælges stemmeoptællere. 

3) Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte 
og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. 

4) Dirigenten påviser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. 
Generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 

5) Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort 
svarreplik. 

6) Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid 
være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks 
eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formand og forslagsstilleren 
yderligere tildeles ordet. 

7) Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i 
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.  

8) Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog vedtægternes § 15, hvorefter 
ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. 
Afstemning foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis et enkelt medlem af 
generalforsamlingen kræver det. 

9) Formanden eller styrelsen kan forlange debatten afbrudt for at afholde et kort styrelsesmøde. 

10) Der er rygeforbud i salen.  

Bilag 1 
Øhavets Lærerkreds´ forslag til fastsættelse 

af forretningsorden  
 



 

 

ØHAVETS LÆRERKREDS BERETNING 2015 

 



 

 

ØHAVETS LÆRERKREDS BERETNING 2015 

 

I tidens strøm (Foreningssangen) 

Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, 
af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. 

Hvert et slægtled skal finde sin vilje, sit håb og sin tro 
- finde vejen derhen hvor dets fremtid  og lykke kan gro. 

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp, 
som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp, 

- som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid 
for, at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid? 

Vil du møde de børn af vor tid, som har fremtiden med, 
i tro på, at børnenes drømme kan bli´ virkelighed? 
Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv, 

hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav? 

Der er meget, som splitter i tiden, og vejen er lang. 
Der er kræfter, som truer selv arbejdets brusende sang. 
I en brændende verden, hvor mennesker sulter ihjel, 
kan vi vise, vi alle har ansvar for mer´ end os selv. 

Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi´r, 
ved en daglig forening af gamle og nye værdier. 

Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved: 
Der, hvor menneskets værd bli´r forsvaret, må vi være med. 

 

Musik og tekst: Gudmund Auring 

 

 


