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Kongres 2017 

 

Fra tirsdag til torsdag i ugen op til efterårsferie holder Danmarks Lærerforening ordinær 

kongres i Tivoli Congress Center i København. På kongressen skal de endelige krav til over-

enskomstforhandlingerne i 2018 fastlægges.  

Ud over ok-18 bliver hovedpunkterne en drøftelse af lærernes arbejdsforhold anno 2017, en 

drøftelse af arbejdet frem mod et evt. ideal for den danske folkeskole og arbejdet med etable-

ring af en ny fælles hovedorganisation for FTF og LO på sigt. Fra kredsens side deltager 

kredsformand og næstformand som delegerede i kongressen. Resten af kredsstyrelsen er med 

som suppleanter og generel sparringsgruppe til de delegerede. 

 

Det kommunale budget 2018 

 

Endelig en god nyhed i forbindelse med Assens Kommunes budget for 2018. Der skal ikke 

spares på skolevæsenet! Tværtimod – de vedtagne besparelse fra budget 2017 er trukket til-

bage, og børnepakken fortsætter i 2 år. En rigtig god nyhed for vore skoler – måske burde 

det være valgår noget oftere . 
Men  malurt er der dog alligevel i bægeret. Besparelsen på 14,6 mio. kr., som følge af udfas-

ningen af det statslige implementeringsbidrag i forbindelse med folkeskolereformen, nævnes 

ikke med ét ord af nogen af partierne i Assens Kommune. Men måske er der bedre tider i 

vente. Alle partier har nemlig i forbindelse med det indgåede budgetforlig skrevet under på, 

at: ” Vi vil ikke længere være kendt for at have Fyns billigste skolevæsen. Vi vil være kendt 

for at have det bedste!” 

Det kan kun betyde én ting – flere penge til skolerne, for pt. er Assens Kommune netop 

bundskraberen på Fyn i forhold til skolernes økonomi. 

Denne tabel viser, at Assens i 2017 var den kommune på Fyn, der i 2017 havde færrest net-

toudgifter pr. elev. Nemlig 62.599. Nabokommunen Faaborg Midtfyn brugte mere end 

10.000 kr. mere pr elev. Omsat til Assenstal ville det betyde mere end ekstra 40 mio. kr. til 

skolevæsenet pr. år. (kilde www.skoletal.dk) 



Mulighed for kortere skoledag 

 

Rigtig mange af landets kommuner benytter efterhånden muligheden for at bytte understøt-

tende undervisningstimer ud med 2-lærerordninger, og på den måde give eleverne en lidt 

kortere skoledag. I Assens Kommune ønskede både skoler og FællesMED, at det skulle være 

op til den enkelte skole selv at afgøre, om det ville give god mening at forkorte skoledagen 

ved brug af 2-lærerordninger. Til alles store overraskelse valgte Byrådet at sidde ønskerne 

fra både skoler og FællesMED overhøring og i stedet følge administrationens indstilling om, 

at kun den centrale administration i Assens Kommune kan give tilladelse til evt. at benytte 

ordningen.  

Der skal derfor lyde en opfordring til at drøfte muligheden på skolerne og fremsende ansøg-

ning til skoleafdelingen. Så må vi se, om det er en reel mulighed at lave 2-lærerordninger i 

Assens kommune! 

 

Arbejdstid 

 

Siden juni har kredsen været i realitetsforhandlinger med Assens Kommune om en evt. ar-

bejdstidsaftale fra næste skoleår. Vi har aftalt, at vi giver os god tid til at drøfte alle hjørner 

af en evt. aftale, så deadline for en aftaleindgåelse er sat til 31. januar 2018. For at trykprøve 

de ideer vi arbejder med, er det aftalt, at der her i løbet af efteråret holdet et ”pit-stop”, hvor 

ideerne præsenteres for nogle tillidsrepræsentanter og ledere, for at høre deres umiddelbare 

kommentarer, inden vi evt. forhandler videre.  Jeg kan desværre ikke komme ind på selve 

indholdet i forhandlingerne, da vi er midt i forløbet. 

 

Inklusion 

 

Selvom det ikke længere er inklusionsdagsordenen ,som står øverst i kommunerne, fylder 

problemstillingerne fortsat alt for meget i lærernes dagligdag. I Vestfyns Lærerkreds har vi 

siden sommerferien desværre fået en hel del henvendelser vedr. pres på lærernes arbejdssitu-

ation grundet elever, som ikke er undervisningsparate p.g.a adfærdsproblemer. Jeg vil derfor 

tillade mig at gentage noget vi fra kredsens side tidligere har meldt ud: 

”Inklusion lykkes først, når både den inkluderede elev og klassen som helhed profiterer af 

fællesskabet!” 

 

Sluttelig vil jeg ønske alle en rigtig god efterårsferie. 

John Rasmussen, kredsformand. 

Afholdelse af ferie i uge 42 2017. 

Alle folkeskoler i Assens Kommune afvikler ferie og holder kollektivt ferielukket i efterårs-

ferien i uge 42.  

Optjeningsåret for det igangværende ferieår er kalenderåret 2016. Hvis du ikke har været 

ansat i hele 2016 i Assens Kommune, skal du derfor være opmærksom på, at du ikke har op-

tjent ferie med løn i samtlige 25 feriedage, samt en fuld 6. ferieuge(37 timer). 

Er det tilfældet, vil du derfor ikke være berettiget til ferie med løn i efterårsferien. Har du 

feriepenge fra et andet ansættelsesforhold i 2016, skal du  anmode om at få dem udbetalt. 

Der kan også være feriedagpenge, hvis du har været ledig i løbet af 2016.  



Og endelig kan du, ved at melde dig ledig på den 1. feriedag uden løn, opnå ret til arbejds-

løshedsdagpenge. Se hvordan her.  Her skal du være opmærksom på, at du i så fald skal stå 

til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke kan tage på ferie i udlandet. Tager du f.eks. i 

sommerhus, er det vigtigt, at du hver dag tjekker din elektroniske post (E-boks eller på bor-

ger.dk), så du ikke misser en indkaldelse.   

Du kan læse udførligt om reglerne på vores hjemmeside under ferieregler. 

Ferie og sygdom. 

Der er forskellige regler ved sygdom i ferien, afhængig af, om man er syg ved feriens begyn-

delse, eller bliver syg i løbet af ferien. 

Er du syg ved feriens begyndelse, skal du melde dig syg til din arbejdsplads på sædvanlig vis 

ved sygemeldinger, med mindre der er meldt andet ud på arbejdspladsen. Det samme gælder 

ved raskmelding. 

Det er vigtigt, at sygemeldingen er arbejdsgiver i hænde senest ved arbejdsdagens start på 1. 

feriedag. I så fald har du ret til erstatningsferie. 

Bliver du syg i løbet af ferien, gælder der lidt andre regler. For det første er der 5  feriedage, 

hvor du ikke vil have ret til erstatningsferie. Har du derfor ikke været syg i de 4 uger i juli 

måned, vil du derfor ikke have ret til erstatningsferie. Du skal som ansat melde dig syg til 

arbejdsgiver efter gældende regler, samt kunne fremvise lægelig dokumentation for din syg-

dom. Hvis det bliver aktuelt, kan du læse nærmere om reglerne på vores hjemmeside under 

ferieregler. 

Karsten Jørgensen, sagsbehandler. 

Kredskontor: 

Søndergade 1A,  

5620 Glamsbjerg 

tlf. 64721064 
e-mail:  

084@dlf.org 
Hjemmeside:  

www.vestfyns-laererkreds.dk 

 

Kontorets åbningstider: 

 

Mandag — Torsdag      9 - 15 (tlf. til 17) 

Fredag                   9 - 12 (tlf. til 14)

  

Kredsstyrelsen:  

 

Kredsformand  

John Rasmussen, Vissenbjerg Skole  

 

Næstformand, sagsbehandler, kasserer 

Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen  

 

Medlem af Pædagogisk Politisk forum. 

Anette Kristensen, Aarupskolen 

 

Medlem af kursus– og arbejdsmiljøpolitisk 

forum. 

Simon Gotthelf, Tallerupskolen 
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