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NYHEDSBREV
Hilsen fra
kredsformanden
Kære kolleger
Velkommen tilbage fra en forhåbentligt dejlig og afslappet
sommerferie. Vi på kredskontoret er også startet op igen.
Lige inden ferien fik vi en lokalaftale i Svendborg. På Ærø
arbejder lærerne stort set efter bilag 4 i overenskomsten, og
på Langeland gav forvaltningen grønt lys til forhandling af
bilag 4. Disse forhandlinger fortsættes her i august.
Vi håber, at vi nu har fået åbnet op for drøftelser af jeres
arbejdsforhold. Vi vil i det kommende år samarbejde med
både forvaltningerne og de politiske niveauer med henblik
på at forbedre jeres vilkår ude på arbejdspladserne.
Til højre finder du en kalender med medlemsaktiviteter for
det kommende efterår. Til nogle af aktiviteterne vil der blive
udsendt invitation med tilmelding.
Der er ligeledes en kalender med pensionisternes aktiviteter.
Her kan du også deltage, se nærmere på
www.kredskontoret.dk
Med ønsket om et godt arbejdsår
Kredsformand
Lone Clemmensen

Lønforhøjelse
I Svendborg vil lærere og
børnehaveklasseledere kunne se på deres
lønseddel, at Svendborgtillægget er blevet
forhøjet. Vi har forhandlet en årlig forhøjelse på
1293 kr.

Kalender
5/9 2016: Medlemsmøde vedr.
kongres
Kl. 16-17 på kredskontoret.
12/9 2016: Møde for ledige
medlemmer
Kl. 15-16 på kredskontoret.
26/9 2016: Medlemsmøde
Tema: Læringsmålsstyret
undervisning/læringsplatforme.
1/10 2016: Medlemsarrangement
Meet the locals – debat med et
hovedstyrelsesmedlem på en guidet
tur til Svendborgs værtshuse.
3/10 2016: Møde for nye
medlemmer
Kl. 16-17.30 på kredskontoret.
28-29/10 2016: Åbent
medlemskursus
18-13 på Gl. Avernæs.
28/11 2016: Kursusdag for
børnehaveklasseledere
Sted: Ørkildsskolen afd. Byen.
6/3 2017: Møde for
børnehaveklasseledere
Kl. 16-18 på kredskontoret.
13/3 2017: Generalforsamling
Sted: Vestermarkskolen og på Ærø.
1/5 2017: Øhavets Lærerkreds er
medarrangør og til stede på 1. majarrangementet i Svendborg.
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Møde for børnehaveklasselederne
Det årlige medlemsmøde for
kredsens børnehaveklasseledere
blev afholdt d. 25. maj 2016 på
kredskontoret.
Ulla Kock Sørensen fra
hovedstyrelsen var inviteret
med.
Blandt de emner hun drøftede
med de fremmødte, var
lovforslaget om undervisning
af udenlandske børn,
arbejdsrettens behandling af
tvisten med DLF om tid på
opgaveoversigten, antallet af
børnehaveklasseledere,
foreningens politik på
førskoleområdet,
kompetenceudvikling og
overenskomsten 2018.

Kursusdag for
børnehaveklasseledere bliver
d. 28/11 2016 på Ørkildskolen
Byen. Det bliver en workshop
med erfaringsudveksling,
præsentation af
undervisningsforløb samt et
oplæg udefra. Mere info følger.

1. maj
Øhavets Lærerkreds var igen
i år medarrangør af årets
1.maj-arrangement i Krøyers
Have i Svendborg. Blandt
talerne var Gordon Ørskov
Madsen fra hovedstyrelsen i
DLF. Han efterlyste, at man
igen begyndte at efterleve Hal
Kochs opfattelse af
demokratiet:

Den demokratiske samtale,
hvor man søger at blive
klogere ved at lytte til
hinandens argumenter.
Vi deltager igen i 1. maj 2017,
og kontoret er derfor lukket
den dag.
Læs mere:
http://kredskontoret.dk/nyh
eder/2016/maj/1-maj-ikroeyers-have

Tænketanken SOPHIA´s konference: Tænk højt – Tænk med –
Tænk sammen – Et springbræt til nye begyndelser
Kredsen var repræsenteret ved SOPHIA´s juni-konference. SOPHIA gør meget for at holde en kritisk
debat i gang, om det der sker i og med folkeskolen i disse år. Ikke mindst er tabet af dannelse ved den
overhåndtagende målstyring i fokus.
Juni-konferencens paneldrøftelser: Didaktik og dannelse. Læreridentitet og målstyring. Pædagogik og
demokrati. Meningsfuld ledelse. Forskning og pædagogik.
Her et par smagsprøver på, hvad der blev sagt på konferencen om målstyring:
•

Målstyring sætter grænser – man er tilfreds, når man når målet. Man styrer efter opfyldelsen af de
mål, der er lette at iagttage. Målstyring rykker os ud af nuet og nedsætter lysten. De vigtigste ting
i livet kan vi ikke formulere mål for. (Keld Skovmand, Lektor ved UC Lillebælt Center for
anvendt forskning i Odense).

•

Hvis man orienterer sig efter formål fremfor mål, rækker undervisningen ud over grænserne, og
man opnår en bredere og mere langsigtet læring. (Mette Frederiksen, lærer, didaktisk vejleder PD
almen pæd.)

•

Målstyringen afmonterer lærernes dømmekraft. At tale om evidens i denne forbindelse er et holdkæft-bolsje. Det er ikke videnskab, men politik, som forskningen har underlagt sig. Når forskere
ser sig selv som embedsmænd, er der ikke tale om videnskab. (Anette Lind, lærer og
næstformand i Skole og forældre).
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Kort om kredsstyrelsen
Lone Clemmensen er formand, kongresdelegeret og har det overordnede ansvar i forhold til
kredsens arbejde. Lone har overenskomst, forhandling og kommunikation som særlige
ansvarsområder.
Pia Ewe Jensen er næstformand, kongresdelegeret, kasserer, FTR i Svendborg og ansvarlig for
arbejdsmiljø. Pia sidder også i Hoved MED-udvalget i Svendborg.
Thomas Lejre er kongresdelegeret, FTR i Svendborg og ansvarlig for det pædagogiske område.
Thomas sidder også i Sektor MED-udvalget for Børn og unge i Svendborg.
Thomas Bjørn Henriksen er kongresdelegeret, FTR i Svendborg, ansvarlig for ledelse og MEDorganisationen samt kursusansvarlig. Han sidder også i Sektor MED-udvalget for Børn og unge i
Svendborg.
Allan Østergaard har det pædagogiske ansvar inden for specialområderne, som er
Centerafdelingen på Tåsinge, Byhaveskolen, Svendborg Ny Heldagsskole, PPR på Langeland og i
Svendborg, UU, Sydfyns Fri Fagskole, Skrøbelev skole og CSV.
Hanne Nielsen er FTR på Langeland, har overenskomst og forhandling som arbejdsområder, er
informationsmedarbejder (hjemmeside, Facebook, IT m.m.). Hun sidder også i Områdeudvalget for
Børn og unge samt Hoved MED-udvalget på Langeland.
Anne Sophie Askjær (Fie) er styrelsesmedlem og kommunerepræsentant på Ærø.

Arbejdstid
Ærø: Vi har holdt møde med Skolechef Jes Jørgensen, skoleleder Karsten Solberg og TR på Marstal
skole. Det var et positivt og konstruktivt møde vedr. evaluering og opfølgning på bilag 4 i OK15.
Lærerne på Marstal skole vil i det kommende skoleår få en arbejdstid, der ligger tæt på
ambitionerne i bilag 4.
Langeland: Direktionen i Langeland Kommune gav i slutningen af juni grønt lys til forhandling af
bilag 4. Vi fortsætter de påbegyndte forhandlinger i slutningen af august.
Svendborg: På den sidste skoledag i skoleåret 2015/2016 indgik vi en lokalaftale for lærere og
børnehaveklasseledere i Svendborg Kommune for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.
Indholdet er bl.a. en aftale om skriftlig opgaveoversigt, en beskrivelse af funktion/opgave (hvis det
findes formålstjenligt), at varetagelse af større opgaver medfører reduktion i antal lektioner,
beskrivelse af hvordan man arbejder fleksibelt, en månedlig opgørelse af arbejdstiden (hvis det
ønskes), at der tilstræbes et højeste årligt timetal på 800, vurdering af antal lektioner for ansatte
nyuddannede og en TR/AMR aftale. Da skolernes planlægning af skoleåret 2016/2017 var afsluttet
ved aftalens indgåelse, er det aftalt, at det er aftalens intentioner, der så vidt muligt skal efterleves i
skoleåret 2016/2017.
Mandag d. 15/8 var der møde for skoleledelse og TR, hvor forvaltningen og kredsformanden
gennemgik aftalen, og hvor de enkelte skoler fik mulighed for at drøfte, hvordan skolen kan
efterleve aftalens intentioner bedst muligt i indeværende skoleår.
I løbet af januar vil vi i samarbejde med forvaltningen, skoleledelse og TR følge op på, hvordan
intentionerne i aftalen løses på skolerne.
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Dialogmøde med politikerne
Kredsstyrelsen har i foråret holdt dialogmøder med politikere fra Svendborg og Langeland. Mødet med
politikerne i Udvalget for Børn og Unge er blevet kort omtalt på vores hjemmeside
(www.kredskontoret.dk). TR deltog også i mødet
Til mødet på Langeland deltog politikere fra Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget sammen med
direktøren, skolechefen og TR.

Spørgeskemaundersøgelsen – tak for hjælpen
Med sommerferien afsluttede vi andet år under folkeskolereformen og den nye overenskomst, og i den
forbindelse bad vi jer i foråret om at udfylde et spørgeskema. Det gjorde vi for at følge op på jeres
arbejdsvilkår. Jeres besvarelser bliver brugt i vores bestræbelser på at skabe politisk indflydelse og giver
os en stor indsigt i, hvor I som medlemmer har behov for ændringer.
I løbet af de næste måneder vil vi bl.a. bruge jeres besvarelser i det politiske arbejde for bedre
arbejdsvilkår. TR vil få sendt opgørelsen af spørgeskemaundersøgelsen.
Tak til alle jer, som har brugt kostbare minutter på at udfylde spørgeskemaet.
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Sygdom i ferien – hvad er mine rettigheder?
Hvis du bliver syg, inden ferien begynder og stadig er syg ved feriens begyndelse, har du ret til
erstatningsferie for den del af ferien, hvor du er sygemeldt. Du skal sygemelde dig til din arbejdsgiver
ved sygdommens begyndelse.
Hvis du bliver syg på første feriedag og sygemelder dig til din arbejdsgiver denne dag, har du ikke
pligt til at begynde ferien.
Det er vigtigt, at sygemeldingen foreligger hos ansættelsesmyndigheden inden det tidspunkt, hvor
arbejdstiden normalt ville begynde på den første feriedag.
Ferie er i den forbindelse ikke det samme som skolelukningsperioden, men kun de dage hvor lærernes
og børnehaveklasseledernes ferie er placeret. Du er naturligvis forpligtet til at raskmelde dig på det
tidspunkt, hvor du igen er arbejdsdygtig.
Hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med skolens kontor i forbindelse med syge- eller
raskmelding i ferieperioden, skal du kontakte kommunens lønkontor.
Hvis du bliver syg i ferien, har du ret til at få ferien suspenderet. Du skal give din arbejdsgiver besked
ved sygdommens begyndelse.
Ved sygdom opstået i ferien, indtræder retten til erstatningsferie først efter femte sygedag. Du har altså
ikke ret til erstatningsferie for de første fem sygedage.
Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg inden normal arbejdstids begyndelse på første
sygedag. Hvis du fx først giver besked på tredje sygedag, vil erstatningsferien for sygedage opstået i
ferien først tælle efter ottende sygedag.
Det er vigtigt, at du er oplyst om, hvordan og til hvem sygemeldingen skal meddeleles.
Ved sygdom opstået i ferien, skal der indhentes en lægeerklæring, som du selv skal betale. Også ved
sygdom under ferie i udlandet, skal der indhentes dokumentation for, at der er indtruffet sygdom.
Dette er ikke nødvendigt, hvis du bliver syg, inden ferien begynder.

Hvis du ikke har optjent ret til ferie på din
nuværende arbejdsplads
Ferie til afvikling i ferieåret 1/5 2016 – 30/4 2017 er optjent i kalenderåret 2015. Hvis du ikke har været
ansat samme sted hele kalenderåret 2015, vil du blive trukket i løn i forbindelse med ferieafvikling. Hvis
du har været ansat hos en anden arbejdsgiver, vil du kunne se, hvor meget ferie du har optjent på
www.borger.dk
Her vil du også kunne søge om udbetaling af evt. feriepenge.
Hvis du har modtaget dagpenge eller orlovsydelse fra a-kassen i kalenderåret 2015, vil du kunne få
feriedagpenge i forbindelse med ferieafviklingen. Feriepengene søges gennem Lærernes A-kasse.
Hvis du ikke har løn eller feriedagpenge til alle dagene i ferieperioden, kan du søge om dagpenge som
ledig. Dette kræver, at al optjent ferie hos arbejdsgiver og a-kasse er afholdt, og at du i øvrigt er
dagpengeberettiget ved ledighed. Du skal endvidere stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og
udlandsrejser er ikke tilladt. Læs mere her: www.dlfa.dk/Din-situation/Jeg-skal-holde-ferie/KollektivFerie/
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er økonomisk dækket under ferien eller i øvrigt er usikker omkring
feriedagpenge fra a-kassen, bør du kontakte Lærernes A-kasse.
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6. ferieuge
Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af ferieåret du holder den 6. ferieuge. Du kan
holde den samlet eller som enkeltdage. Når du ved, hvornår du vil holde den, skal du så tidligt som
muligt give din leder besked.
Arbejdsgiveren skal så vidt muligt, under hensyntagen til arbejdets udførelse og virksomhedens drift,
imødekomme den ansattes ønske, herunder tage hensyn til ansatte med skolesøgende børn.
Hvis du ikke vil holde d. 6. ferieuge, kan du få den udbetalt i stedet for. Du kan også aftale med din
leder at flytte den 6. ferieuge til næste ferieår.
Hvis du er lærer eller underviser, skal du senest ved ferieårets begyndelse d. 1. maj (medmindre lederen
har bestemt en anden dato) give din leder besked om, om du vil holde d. 6. ferieuge, eller om du vil
have den udbetalt eller ønsker den flyttet.

Kollektiv ferielukning
Hvis du er i tvivl om, hvilke dage der på den enkelte
skole/arbejdsplads regnes for feriedage, kan du spørge
på din skole. Der kan være forskelle fra skole til skole.
Lærernes feriedage er ikke lig med elevernes fridage.

Forslag om ny struktur på specialområdet
Lærerkredsen afgav i marts høringssvar til forslaget om en ny struktur på specialundervisningsområdet
i Svendborg Kommune. I perioden omkring høringen bragte vi også flere artikler fra eller om nogle af
de undervisningstilbud, som var truet af lukning i forslaget, på vores hjemmeside.
Derudover påpegede vi allerede i januar 2016 det urimelige i, at man foretog afskedigelser inden
høringsfasen var overstået.
I vores høringssvar lægger vi vægt på det uhensigtsmæssige i, at man foreslår at nedlægge/udfase
velfungerende tilbud til elever med særlige behov. Ikke mindst set i lyset af at mulighederne for at løse
inklusionsopgaven ikke har fået bedre betingelser af, at man står midt i gennemførelsen af en
underfinansieret folkeskolereform.
På denne baggrund kan vi ikke anbefale forslaget, der i øvrigt virker luftigt og ugennemarbejdet. Det er
dermed også forbundet med fare for, at vigtig viden og erfaring på området forsvinder fra
kommunerne.
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Aktiviteter for pensionister
Torsdag d. 17/11 2016:
Vinsmagning
Kl. 15-17 fortæller Gina Banke
om og viser billeder fra
vindistriktet Languedoc. Vi
smager på fem af vinene fra
området.
Tilmelding: Til kredskontoret
senest d. 10/11 2016 (max. 36
deltagere).
Pris: 60 kr.
Tirsdag d. 10/1 2017:
Nytårsbrunch på Hotel
Christiansminde
Brunch i pejsestuen
akkompagneret af Inge

Boesgaard på flygel.
Tilmelding: Til kredskontoret
senest d. 3/1 2017 (max. 60
deltagere).
Pris: 225 kr. (medlemmer). 275
kr. (ikke-medlemmer).
Torsdag d. 2/3 2017: Foredrag
Fynsk Humor
Et par muntre timer i selskab
med Bjarne Bekker, som holder
et lunefuldt foredrag om
fynboernes humor.
Tilmeldingsfrist: 1/3 2017
Pris: 30 kr. inkl. kaffe

Tirsdag d. 16/5 2017: Forårstur
til Nyborg fæstning og museum
Vi ser på resterne af Nyborg
fæstning sammen med John
Maalø fra Nyborg
Lokalhistoriske Arkiv og besøger
skolemuseet på Hotel Storebælt,
hvor der også serveres kaffe.
Tilmeldingsfrist: 2/5 2017 (max.
30 deltagere).
Pris: 50 kr.
7-14/6 2017: Rejse til Portugal
En 8-dages tur med udflugter til
bl.a. Lissabon og Cabo da Roca.
Max. 35 deltagere og max. 5
eneværelser.
Tilmeldingsfrist: 1/10 2016

I øvrigt…
Linjefag og undervisningsfag er det
samme.
Lærerne modtager et eksamensbevis på
undervisningsfag. Dette er det samme,
som tidligere hed linjefag. Med
bekendtgørelsen om læreruddannelsen
fra 2013 droppede man linjefag, og det
hedder nu undervisningsfag.
Lærerkalenderen for skoleåret 2016/17
er nu distribueret til dem, som har bestilt
og vil også kunne bestilles næste år. Vi
informerer, når den kan bestilles.

Øhavets lærerkreds
Færgevej 32
5700 Svendborg
Tlf.: 6221 0162
E-mail: 086@dlf.org

