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NYHEDSBREV 
Kære medlemmer 

Vi ønsker jer en rigtig god påske, når I når dertil.  
Når I vender tilbage, er der mange ting, som skal nås, 
inden sommerferien gør sit indtog.  
For de ældste elever, som til sommer forlader 
folkeskolen, er der rigtigt mange nye ting at tage 
stilling til. For dem starter en måske usikker men 
også spændende tid, hvor de begynder på et nyt 
kapitel i deres liv.  
Det er samtidigt også en tid, hvor I skal sige farvel til 
elever, som I har fulgt gennem mange år. Vi ønsker 
jer og jeres elever det bedste ved de kommende 
eksaminer og prøver.  

For de yngre elever er der stadig mange år tilbage i 
folkeskolen. Mange af dem skal forhåbentligt nå en 
lejrskole eller udflugt i løbet af foråret, hvor det 
sociale kommer i højsædet. Foråret, med sol og alt 
det spirende nye smitter ofte af på humøret.  
Nyd det sammen med jeres elever og kolleger.  

- Øhavets Lærerkreds 

Ny DLF-Pjece 

Vi er påbegyndt arbejdet med at evaluere lokalaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i Svendborg 
Kommune. Vi har afholdt møde med skolechef Helle Hansen, skoleleder Claus Hougaard (Vestre Skole) 
og Jesper Ryttov (afdelingsleder på forvaltningen) for at aftale den planlagte opfølgning på aftalen og 
foretage eventuelle justeringer for skoleåret 2017/18.  

Dette resulterede i, at vi d. 27/3 2017 afholdt dialogmøde for skoleledere, TR, forvaltning og 
lærerkredsen.  
I april 2017 foretages så de eventuelle justeringer af aftaleteksten. TR og jeres skoleleder vil blive 
orienteret om eventuelle ændringer, og de vil også blive omtalt i næste nyhedsbrev.   

Lokalaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i Svendborg Kommune 
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Øhavets Lærerkreds afholder valg 
af tillidsrepræsentanter (TR) og 
suppleanter i første kvartal af 
2017. Valgene er endnu ikke 
afviklede på alle skoler. 

På de afholdte TR-valgmøder er 
der flere genvalg, men der er også 
nyvalgte TR og TR-suppleanter. 
De valgte indtræder i hvervet fra 
d. 1/8 2017, og vi vil sørge for at 
opdatere TR-listen på 
hjemmesiden.  

De nyvalgte starter på DLF´s  
TR-uddannelse i 
sommeren/efteråret 2017 og 

afslutter uddannelsen i 
efteråret 2018.  
Uddannelsen består af fire 
kursusmoduler á tre dages 
varighed. Imellem modulerne 
mødes de nye TR med kredsen 
for at følge op på lokale forhold. 
Under uddannelsen vil de også 
få opgaver, hvor de får brug for 
jeres aktive medvirken.  

Vi håber, at I vil tage godt imod 
de nye TR og støtte dem i deres 
nye funktion.   

Valg af TR 

 
Mandag d. 13. marts 2017 mødtes lærere fra Svendborg og Langeland på Vestermarkskolen og lærere fra 
Ærø på Marstal Skole til Øhavets Lærerkreds´ årlige generalforsamling. 
For første gang blev generalforsamlingen afholdt på to fysiske matrikler, idet der var etableret en 
webforbindelse til Ærø. 

Generalforsamlingen bød på formandens beretning samt fremlæggelse af regnskab og budget. På trods af 
at der ikke var nogle indkomne forslag på dagsordenen for dette punkt, opstod der en spændende dialog. 
Mange havde noget på hjertet, som gav flere gode input til emner, som kredsstyrelsen, TR og AMR kan 
samarbejde om for at forbedre vilkårene på arbejdspladserne.  

Aftenen blev afrundet med en god middag til de fremmødte. Maden var lavet af Claus Holms restaurant, 
og eleverne fra 8. klasse på Vestermarkskolen havde styr på, hvordan de skulle håndtere serveringen og 
ordne alt det praktiske. Tusind tak for den store indsats, også til deres lærere Arne og Mette. Tilsammen 
gav I os en dejlig oplevelse og en hyggelig aften ved bordene på jeres lærerværelse. At vi igen er tilbage 
på Vestermarkskolen skyldes også stor velvilje og hjælp fra skoleleder Finn og pedel Søren. Tak for jeres 
hjælp. Vi håber at kunne vende tilbage i 2018.  

På Ærø fik Kirsten og Fie det tekniske udstyr til at virke med hjælp fra Lars. Det var vores indtryk, at de 
også have en god aften – og de var på pletten, når der var afstemninger og drøftelser.   

 

Generalforsamlingen 2017 
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Forhandlinger på Langeland 

Vi har gennem det sidste år været i forhandling 
med Langeland Kommune om en 
arbejdstidsaftale for lærerne. Der har været 
afholdt fire møder. Da forhandlingerne af flere 
årsager er blevet udsat, anser vi det ikke som 
sandsynligt, at vi når et resultat på 
arbejdstidsområdet, som kan gælder fra 
skoleåret 2017/2018.  
 
 

Aktiviteter for pensionister 

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.  

8.-9/9 2017: Sensommertur til Sydslesvig og Sild 
Denne tur bringer os syd for grænsen, hvor vi på en to-dagstur vil besøge Friedrichstadt med det 
flotte centrum af typiske trappegavlhuse samt et ophold på øen Sild, som er en stor naturoplevelse.  
OBS: Fuldt booket - mulighed for venteliste.  

Se mere på www.kredskontoret.dk  

Medlemsmøde for børnehaveklasseledere 
Allan fra kredsstyrelsen og hovedstyrelsesmedlem, Ulla Koch Sørensen, afholdt mødet i fællesskab 
d. 6/3 2017.  
Der var en god debat om bl.a. arbejdsmiljø, de udfordringer, der er ved børnenes skift fra 
børnehave til skole, de yngste elevers adfærd, modtageklasser og nedlæggelse af samme samt hvad 
det betyder for børnehaveklasseledernes arbejde.  

Lønforhandlinger på Langeland 

Langeland Kommune har afsat 0,25 % til lokal 
lønforhandling, og vi skal til første forhandling i 
starten af april.  
Vi har omkring 110 ansatte på vores 
overenskomstområde, som vi skal forhandle 
den afsatte lokalløn for. Det drejer sig om 
ansatte i folkeskolen, på forvaltningerne i 
forskellige afdelinger og på projekter i 
kommunen.   
 

Det forpligtende kredssamarbejde på Fyn 

Thomas og Allan fra kredsstyrelsen har deltaget i henholdsvis møder for Kursusforum Fyn og i det 
fælles pædagogiske udvalg. Vi planlægger, i fællesskab med de andre lærerkredse på Fyn, vores 
fælles kursustilbud til TR for det kommende skoleår. I det pædagogiske udvalg udveksles der 
erfaringer og drøftes forskellige pædagogiske dagsordener. 
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TR/AMR-møde 

På det fælles TR/AMR-møde på kredskontoret d. 20. februar 2017 var flere af de områder, som 
kredsstyrelsen har arbejdet med i løbet af 
efteråret, sat på dagsordenen. 

Der blev informeret om procedure, når man af 
pædagogiske hensyn ikke vælger at politianmelde 
vold. Undlader man at politianmelde, skal lederen 
lave et notat, som beskriver de pædagogiske 
hensyn, der er taget og som gør, at der ikke skal 
laves en anmeldelse.  

I Svendborg Kommune er der lagt en skabelon på 
intranettet, som bør benyttes til at udforme det 
pædagogiske notat. På Langeland er skabelonen 
ikke udbredt endnu, men det tages op på næste 
møde for områdeudvalget for børn og unge med henblik på implementering.   
Derefter blev der orienteret om DLF´s nye arbejdsmiljøstrategi, som indeholder fem pejlemærker: 

1. At fremme arbejdsglæde og trivsel 
2. Forebyggelse og tidlig indsats 
3. Holdbare løsninger i et helt arbejdsliv 
4. Arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid 
5. Kontinuitet, systematik og koordinering  

På mødet blev de fem pejlemærker uddybet med nøgleord. Øhavets Lærerkreds vedtog for et år 
siden en arbejdsmiljøpolitik, som ligger meget tæt op ad den strategi, som er udarbejdet af DLF.  
I forbindelse med gennemgangen af strategien, gennemgik vi kort begrebet professionel kapital, 
som er udviklet specifikt til uddannelsesområdet. Human kapital og beslutningskapital er 
parametre, der indgår i begrebet sammen med tillid, retfærdighed og samarbejde. 

Noget vi talte om, da vi gennemgik arbejdsmiljøstrategien er, at vi skal blive bedre til at være på 
forkant. TR og AMR blev præsenteret for, hvordan man kan benytte risikovurderinger til at være på 
forkant med det forebyggende i forhold til opgaven med arbejdsmiljø.  

På mødet deltog Lars Fauth Sørensen, arbejdsmiljøleder fra Svendborg Kommune. Lars var blevet 
inviteret for at fortælle TR og AMR om Arbejdstilsynet. Han gav en indføring i, hvordan 
arbejdstilsynet arbejder, og hvordan et besøg fra dem typisk forløber. Han havde også en masse 
gode råd til, hvordan man kan undgå påbud og være på forkant med tingene.  

Inden Lars Fauth Sørensen gik på, fik MinUddannelse også et par ord med på vejen. Det er rigtigt 
vigtigt, at vi til stadighed italesætter de problematikker, vi ser ved portalen. Der er selvfølgelig 
funktioner, som lærere og elever kan have stor glæde af, men der er også rigtigt mange funktioner, 
som bør tages op til overvejelse på skolerne. Et blandt mange spørgsmål var: Giver det mening at 
benytte alle funktioner fuldt ud for at opnå bedre læring?  
Der blev udvekslet erfaringer, og dette gav inspiration til TR og AMR i forhold til, hvilke spørgsmål, 
de kan stille for at starte en dialog med ledelsen og kolleger om funktionerne i MinUddannelse.    
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Vedtaget forslag til kontingent for perioden 1/4 2017 – 31/7 2017  

 Kreds pr. md.  DLF pr. md.  I alt pr. md.  I alt pr. kv.  
Fraktion 1-2 86 100 186 558 
Fraktion 4 17 71  88 264 
Fraktion 6 11 94 105 315 
 

Vedtaget forslag til kontingent for perioden 1/8 2017 – 31/3 2018 

 Kreds pr. md.  DLF pr. md. I alt pr. md. I alt pr. kv.  
Fraktion 1-2 286 213 499 1497 
Fraktion 4 17 71 88 264 
Fraktion 6 11 94 105 315 

Kontingentændring 

Efter lockouten i 2013, blev det i DLF vedtaget, at man nedsatte kontingentet til DLF, fordi en del 
medlemmer skulle til at betale af på et konfliktlån. Øhavets Lærerkreds nedsatte ligeledes det lokale 
kontingent og blev kompenseret af DLF centralt.  

Mange af vores medlemmer har således oplevet at have betalt et lavt kontingent siden 2013, men til 
gengæld har de betalt konfliktkontingent/konfliktlån.  

Konfliktlånet er tilbagebetalt i 2017. Kontingentet til DLF og Øhavets Lærerkreds reguleres fra 
august 2017, således at der igen betales fuldt kontingent.  

Vi foreslog på generalforsamlingen d. 13. marts 2017 at fastholde kontingentet på samme niveau 
som i 2013. Forslaget blev vedtaget. Det betyder, at der er et uændret kontingent, der løber til og 
med juli 2017, og fra august reguleres kontingentet, så det går tilbage til det beløb, vi betalte før 
konflikten.  

Fyringer i Hundstrup og på Langeland 

Udlændingestyrelsens beslutning om at 
afvikle Langeland Kommunes opgave som 
operatør på asylområdet fik betydning for 
flere af vores medlemmer. Alle skoler på 

Langeland blev berørt af afviklingen, ligesom 
de selvstændige asylskoler i kredsens område 

også blev afviklet. Som følge heraf blev 
centret i Nyborg også lukket og centret på 

Lolland afvikles med udgangen af april 2017.  

Afviklingen har medført et antal afskedigelser 
og overflytninger af personale, som har 

beskæftiget sig med undervisning af asylbørn. 
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 1. maj-arrangement 

Kredsstyrelsens arbejdsplads d. 1. maj 2017 er Krøyers Have i Svendborg. Vi har sammen 
med LO og BUPL arrangeret dagen. Du kan møde os i børneområdet, hvor vi laver 
aktiviteter for børn sammen med Sydfyns Erhvervsforskole og klovnen, John Newman. 
På området deler vi en bod med BUPL. Du er meget velkommen, og hvis du bliver 
tørstig, serverer vi også drikkevarer i ølboden.   
På næste side finder du en elevkonkurrence udskrevet af LO Sydfyn, som vi håber, at du 
vil videreformidle til dine elever og opfordre dem til at deltage i.  
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Skriv  den  bedste  1.  maj-tale  og  få  muligheden  for  at  tale   l  hele  Svendborg  i  Krøyers  Have  på  Arbejdernes  
Interna onale  kampdag. 
Det  skal  du  gøre:  Skriv  og  fremfør  en  tale  af  ca.  5  min.  varighed  og  send  den   l  LO  Sydfyn  på   
post@lo-sydfyn.dk  og  eller  LO  Sydfyns  facebookside,  hvor  du  også  kan  læse  mere  om  konkurrencen. 
En  dommerjury  vurderer  talerne,  og  den  bedste  vinder  re en   l  at  stå  på  den  scenen  i  Krøyers  Have  i  
Svendborg  samt  en  bustur   l  Chris ansborg  for  hele  klassen. 
Spørg  din  lærer,  om  din  klasse  skal  være  med  i  konkurrencen!   
Der  er  gevinster   l  vinderen,  2.  og  3.  pladsen. 
For  yderligere  oplysninger,  kontakt  LO  Sydfyn  på  telefon  30  31  66  64  og/eller  mail  post@lo-sydfyn.dk.   
Sidste  frist  for  indsendelse  er  den  15.04.2017.   
Husk  at  anføre  dit  navn,  dine  kontaktoplysninger,  og  hvilken  klasse,  du  kommer  fra,  når  du  sender  din  tale  
ind! 

Vi  glæder  os   l  at  høre  fra  dig. 
Med  venlig  hilsen  LO  Sydfyn 

                                    Hvad  vil  du  sige  —hvis  du  får  muligheden? 

Hvad  betyder  solidaritet  og  sammenhold? 
Hvad  bekymrer  dig,  og  hvad  giver  dig  håb  for  frem den? 

Hvad  skal  poli kerne  gøre  mere  af? 

Svendborg 
1.  præmie:  Du  kan  vinder  re en   l  at  tale  på  scenen  i  Krøyers  Have   
og  vinder  sam dig  en  bustur   l  Chris ansborg  for  hele  klassen 

2.  præmie:  En  mindre  overraskelse                                 

3.  præmie:  En  mindre  overraskelse 
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Øhavets lærerkreds 

Færgevej 32 
 5700 Svendborg 

Tlf.: 6221 0162 
E-mail: 086@dlf.org 

OK18 og medlemsdebatten 

I perioden mellem d. 24/4 2017 og d. 19/5 2017 afholdes der medlemsarrangementer vedr. de 
kommende OK18 forhandlinger.  

Ferielukning 

Vi holder påskeferie i perioden 8/4 2017 
– 17/4 2017 begge dage inkl. 

 
Internat 

Kredskontoret afholder internat 22/5 
2017 – 23/5 2017 

 

Ved akut brug for hjælp kan 
kredsformand Lone Clemmensen træffes  
på tlf.: 2222 8358. 

 

Kursusdag 

Mandag d. 3/4 2017 afholder vi den årlige kursusdag for TR og TR-suppleanter.  


