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NYHEDSBREV
Invitation til dialogmøde
om arbejdstid

Din løn

Skoleforvaltninger, skoleledelser, tillidsrepræsentanter og
kredsstyrelser er inviteret til dialogmøde om arbejdstid.
KL og Lærernes Centralorganisation inviterer til
dialogmøde om arbejdstid d. 7/11 i Odense.
Først på dagen vil der være mulighed for at udveksle
eksempler og erfaringer i forhold til arbejdstidens
planlægning, tilrettelæggelse og opgørelse. Senere på dagen
drøftes lokale eksempler på arbejdet med at skabe kvalitet i
undervisningen, et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale
kapital.
Mødet holdes som led i opfølgningen på det politiske papir
om arbejdstid, som parterne udarbejdede i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne i 2015. Målet med mødet er at
understøtte og fremme det lokale samarbejde og at samle
lokale erfaringer og inspiration, som kan bidrage til
vurderingen af, hvorledes overenskomstforliget ved O.15
styrker målet om at skabe størst mulig kvalitet i
undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke
den sociale kapital, så lærernes og ledernes mulighed for at
løse opgaverne kvalificeres.
Formand for KL´s
Løn- og Personaleudvalg,
borgmester Michael Ziegler, borgmester Steen Christiansen
samt formand for Lærernes Centralorganisation, Anders
Bondo Christensen, er værter.

Arbejdstidsforhandlinger på Langeland
Vi er godt i gang med
arbejdstidsforhandlingerne på Langeland.
Vores seneste skridt er et fælles fagligt
klubmøde for alle skolerne. Dette holdes
torsdag før efterårsferien. Hensigten er at få
drøftet forskellige arbejdstidsemner, inden vi
fortsætter forhandlingerne.

I uge 44, 45 og 46 er der
løntjekkampagne. Du kan
aflevere din lønseddel til din
tillidsrepræsentant og få den
tjekket hos Øhavets
Lærerkreds.
Løntjekket foregår typisk ved,
at tillidsrepræsentanterne
indsamler lønsedler på
skolerne blandt de
medlemmer, som ønsker det.
Konsulent Svend Aage Janum
er klar til at hjælpe
tillidsrepræsentanterne med at
gennemse de indsamlede
lønsedler.
Løntjekkampagnen er en
fælles kampagne, som FTF og
LO-organisationerne kører i
sammenhæng med ”Er du
OK?”-kampagnen og foregår
som beskrevet i ugerne 44, 45
og 46

TR og AMR-kursus d. 14.-15. november
Vores årlige kursus for TR og AMR samt
julefrokost bliver i år afholdt på Gl.
Avernæs.
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Ændringer i
kredsstyrelsen
Kredsstyrelsesmedlem, Thomas
Lejre, har skiftet arbejdsplads og
er fra 1/10 ansat som
pædagogisk-psykologisk
konsulent i Faaborg-Midtfyn
Kommune. Thomas udtrådte
derfor af kredsstyrelsen pr. 1/10,
da han flyttede til en anden
kreds.
Vi har været utroligt glade for
Thomas og hans indsats i
kredsstyrelsen, og vi ønsker
ham alt det bedste i hans nye
stilling.
I den forbindelse har vi ansøgt
Svendborg Kommune om
mere frikøb til Thomas Bjørn
Henriksen i resten af dette
skoleår.

Lone Clemmensen indtræder i
Sektor-MED i stedet for Thomas
Lejre og overtager samtidig hans
ansvarsområde for kredsens
pædagogiske udvalg.

MED-aftalen på
Langeland
Vi har haft en meget lang
proces med udformningen af
MED-aftalen for Langeland
Kommune. Hver gang vi
troede, at nu havde vi den
endelige aftale, så skete der
noget nyt, som gjorde, at vi
alligevel ikke blev helt
færdige. Det er specielt i
forhold til afsnittene med
organisationen, der har voldt

problemer. Den øvrige tekst
skulle nu være på plads.
Direktionen på Langeland har
fundet det hensigtsmæssigt,
at Forhandlingsudvalget
mødes for at drøfte, hvilke
ændringer, der vil være
nødvendige og
hensigtsmæssige.

Åbent medlemskursus: Kreativitet og virkelyst i folkeskolen ved
Lene Tanggaard Pedersen
Dette års åbne medlemskursus afholdes som sædvanligt på Gl.
Avernæs d. 28. oktober – 29. oktober 2016. Vi starter med en dejlig
middag efterfulgt af ølsmagning, som Bryggeriet Refsvindinge står
for.
Lørdag formiddag står den på foredrag om kreativitet og virkelyst i
folkeskolen ved kreativitetsforsker Lene Tanggaard Pedersen. Hun
har gennem flere år gennemført adskillige forsknings- og
udviklingsprojekter med inddragelse af elever, lærere og pædagoger
på de danske skoler.
Hendes forskning viser bl.a., at man sagtens kan lære at tilpasse sig de
nye testsystemer. Men den viser også, at man i Danmark værdsætter
udviklingen af den frie, kritiske og kreative tænkning, der efter
hendes overbevisning risikerer at blive kvalt i målingerne.
For Lene Tanggaard Pedersen er det ikke kun kunstnere, som er
kreative. Det kan vi alle sammen lære, hvis vi bliver opmuntret til at
tænke skolefagene fra andre vinkler. Ud fra hendes synspunkt er
kreativiteten en forudsætning for at blive fagligt skarpere.
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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.
Tilmelding: Til kredskontoret senest d. 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.
Tilmelding: Til kredskontoret senest d. 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. Fem
eneværelser.
Tilmelding: Til kredskontoret senest d. 1/12 2016

Kursustilbud til vores medlemmer i
indskoling

HMU på Ærø
TR på Marstal Skole, Kirsten G. Nielsen, er
udpeget af FTF til Hovedudvalget på Ærø.
Kirsten sidder ligeledes i Fælles-MED på børnog ungeområdet.

Mandag d. 28. november udbyder vi et
kursus i ”Skrivedans” for
børnehaveklasseledere og lærere i
indskolingen. Inger Løvstad
introducerer begrebet, som kan bruges i
børnehaveklassen, indskolingsteamet og
specialundervisningen. Der vil i løbet af
eftermiddagen blive givet inspiration og
kompetence til at starte skrivedans med
eleverne i skolen. En god blanding af
teori og praksis. Der er stadig ledige
pladser.
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Kongressen 2016
Hele kredsstyrelsen (på nær Fie) deltog i dette års kongres. Vores
sekretær Johanna passede kredskontoret i mens.
Vi oplevede en lidt anderledes kongres end sædvanligt. Nogle af
os mener, at det var en blanding mellem en konference og en
kongres, men det gjorde den ikke dårligere. Der var en række
gode oplæg fra bl.a. Majbrit Berlau, formand for socialrådgiverne
og Alexander von Oettingen (prorektor og dr. Pæd.).
Vi havde nogle gode drøftelser undervejs. Ingen af os indtog
talerstolen, men vi er enige om, at flere af dem, der gjorde, måske
skulle overveje længden af deres indlæg.
Der var tre større emner til drøftelse på dette års kongres:
Medlemmernes arbejdsliv, et demokratisk og solidarisk
velfærdssamfund, og hvad vil vi med skolen?
Alle tre emner indgår i vores arbejde i kredsstyrelsen i det
kommende år.

Demonstration mod besparelser
Velfærdsalliancens demonstration i september mod besparelser i Svendborg Kommune blev
arrangeret af LO Sydfyn, BUPL og Øhavets Lærerkreds.
Det var en vellykket aktion med ca. 200 deltagere, heraf flere lokale politikere.
De forskellige faglige talere gav et meget præcist billede af, hvad de mange års besparelser har gjort
ved velfærden i vores kommune. Det er meget svært (og på nogle områder umuligt) at leve op til
de politiske mål, der er sat for vores velfærdssamfund. Mange medarbejdere i det offentlige lider
under ikke at kunne levere den service, der efterspørges.
Demonstrationen i maj var rettet mod omprioriteringsbidraget, som ikke helt blev taget af bordet,
og derfor valgte vi at samarbejde om en ny demonstration mod de kommunale besparelser, som
hovedsagligt er fremkommet ved regeringens finanspolitik.
Men en ny alliance har vist sig i kommunen. Partierne Ø, F, T, B, O og A har i samarbejdet
reduceret besparelserne fra 31,4 mio. kr. til 15,9 mio. kr. Stor ros til dem!
Men tilbage står usikkerheden om de kommende års budgetter. Vi håber, at det politiske
samarbejde i de kommende år vil komme medarbejderne, og dermed borgerne i kommunen, til
gode. Vi oplevede allerede i foråret, at partierne Ø, F, T, O og A på initiativ af Dorte Ullemose
banede vejen for, at vi kunne forhandle en arbejdstidsaftale i Svendborg.
Lad os håbe, at byrådet på tværs af diverse forskelligheder kan finde en fælles vej til gavn for
medarbejdere og borgere – det fortjener vi.
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Spørgeskemaundersøgelsen
Vores årlige spørgeskemaundersøgelse blev gennemført i maj og juni 2016, og besvarelsesprocenten
ligger på 56 %. Vi er rigtig glade for, at så mange af jer har brugt tid på at besvare spørgsmålene. Vi har
samlet besvarelserne for alle skolerne i vores tre kommuner i en opgørelse. Derudover foreligger der en
samlet besvarelse for hver enkelt skole. Jeres TR vil snarest modtage disse besvarelser. I skrivende stund
planlægger TR, hvordan besvarelserne skal bruges på jeres arbejdspladser.

Efterårsferie
Kredskontoret holder lukket i
efterårsferien 17/10 – 21/10 2016.
Ved behov kan kredsformand Lone
Clemmensen kontaktes på tlf. 2222 8358
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