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God jul og godt nytår. 
Så er 2017 så småt ved at gå på hæld og et spændende forår 2018 venter. Her tænker jeg 
først og fremmest på de overenskomstforhandlinger, som netop er skudt i gang. Vi har net-
op været på rundtur til skolerne for at drøfte arbejdstid, da det helt klart er det emne, som 
fylder mest for lærerne – både lokalt og nationalt. Det bliver meget spændende at se, om 
der kommer en reel arbejdstidsaftale ud af forhandlingerne – og med hvilket indhold. Der 
er ingen tvivl om, hvilket hovedtema der optager lærerne mest: DEN MANGLENDE TID TIL 
FORBEREDELSE. 
 
På lokalt plan har vi siden maj måned forhandlet med Assens Kommune om at udskifte vo-
res Dialogpapir med en regulær arbejdstidsaftale. Disse forhandlinger er nu ved at gå ind i 
slutfasen. Om vi ender med en lokalaftale eller ej, tør jeg ikke spå om på nuværende tids-
punkt, da der stadig er nogle områder, hvor vi mangler at nå til enighed. Resultatet af OK-
18 kan også få indflydelse på vore lokale forhandlinger. Pt. går vi dog efter, at en lokal ar-
bejdstidsaftale kan træde i kraft pr. 1. august 2018. 
 
Målstyringsdebatten i folkeskolen. 
Debatten om læringsmålstyret undervisning, brug af elektroniske læringsplatforme og de 
1.000vis af mål for eleverne i folkeskolen har fyldt meget i løbet af 2017. Nu er der heldigvis 
nye tider på vej. Antallet af bindende mål bliver reduceret kraftigt, så det skal have en af-
smittende effekt på, hvor megen tid lærerne skal bruge på opgaven. Forhåbentlig betyder 
det, at lærerne bliver frisat til at kunne koncentrere sig mere om at planlægge en god un-
dervisning frem for at bruge alt for mange kræfter på at forholde sig til et utal af mål. Jeg vil 
fremhæve en tekst fra bemærkningerne til lovforslaget om at reducere i målene: 
 
»Det fordrer, at kommunerne er indstillet på at give skolerne og underviserne mulighed for 
at gøre brug af den frihed, der er hensigten med lovforslaget, nemlig at give undervisernes 
frihed til at anvende deres pædagogiske faglighed bedst muligt, samt ikke at pålægge sko-
lerne og underviserne unødige dokumentationskrav, som tager tid fra det faglige arbejde 
med eleverne.« (citat fra bemærkningerne til lovforslaget, side 4).  
 
Det er i hvert fald et meget tydeligt signal om, hvilken udvikling der ønskes i forhold til ar-
bejdet med mål. Ansvaret skal tilbage til lærerne.  
 
Mød Anders Bondo i Odense d. 10. januar 
De fynske lærerkredse har arrangeret et møde med Anders Bondo, hvor alle lærere på Fyn 
er velkomne. Anders vil give en helt aktuel status på de igangværende overenskomstfor-
handlinger, og hvilke faktorer der er i spil i forhold til forhandlingerne. Mødet holdes i H C 
Andersen koncerthuset i Odense d. 10. januar kl. 17 -19. Kontakt din lokale tillidsrepræsen-
tant, som vil koordinere tilmelding og evt. samkørsel til mødet. 



Til slut vil jeg på vegne af kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds ønske alle en gældelig jul, og 
et forhåbentlig rigtig godt nytår med en ny arbejdstidsaftale! 
 
15.12.2017 John Rasmussen, kredsformand 
 

 

Forhandling af lokalløn. 

Kredsen har forhandlet lokale lønmidler med Assens Kommune i november/december må-
ned. I første omgang afholdt vi et teknisk lønmøde, hvor vi så på råderummet. Assens Kom-
mune har et mål om at udmønte i gennemsnit 8,7 % af lønnen som lokalløn. For ansatte på 
læreroverenskomst udmøntes ca. 5 % som lokalløn, mens det for skoleledere i september 
2017 var ca. 17 %! Blot til eksempel. 

Vi er ikke blevet modsagt i, at der er midler at forhandle om, men til de aftalte lønforhand-
linger blev vores forslag til udmøntning, der var baseret på kollektive løntillæg, afvist kort 
før de egentlige lønforhandlinger gik i gang. Derfor bad vi om at udskyde møderne, da vi 
ikke havde modtaget forslag til løntillæg fra mere end 1 af 13 skoleledere. Arbejdsgiversi-
den vil gerne forhandle lokallønsmidler. Så må de også i handling vise, at de er klar til at 
komme med forslag. Planen er, at der afholdes en ny møderække med de enkelte skolele-
dere i januar måned 2018. 

Kontingent. 

Vær opmærksom på, at kontingentet betales forud. Når man som bagudlønnet derfor får 

løn for f.eks. oktober måned, betaler man samtidig kontingent for november måned.  

I august 2017 udløb den 4-årige periode, hvor der som følge af lockouten i 2013 var særlige 

kontingentforhold. Ved ændringen fik Assens Kommune ikke reguleret kontingentbetalin-

gen korrekt for alle. Derfor måtte vi sende personlig besked til alle, der enten havde et be-

løb til gode eller en restance. Vi arbejder fortsat på at få afsluttet disse mellemværender. 

Fra september 2017 har opkrævningen fungeret korrekt igen. 

 

Ingen ferie i juleferien. 

Bag denne kryptiske formulering gemmer sig, at lærerne/børnehaveklasselederne ikke 

afholder egentlige feriedage i elevernes juleferie. De arbejdsdage, der ligger i denne perio-

de, kaldes 0-dage, altså arbejdsdage, hvor man ikke møder på arbejde. De er med til at be-

virke, at man i andre uger kan arbejde mere end de 37 timer, som er gennemsnittet. 

Derfor kan man heller ikke, som i de 20 feriedage i juli og i uge 42, blive trukket i løn, hvis 

man ikke har opsparet fuld ferie med løn, eller få erstatningsferie, hvis man skulle blive syg 

før eller i perioden. Det plejer vi at få spørgsmål om hvert år. Derfor denne information. 



6. ferieuge. 

6. ferieuge kan enten afholdes eller udbetales. 

6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer 

dette. Det er der lokalt fundet gode løsninger på at håndtere.  

Hvis du ikke vil holde den 6. ferieuge, har du ret til at få den udbetalt i stedet for. Du kan 

også aftale med din leder at flytte den 6. ferieuge til næste ferieår.    

Hvis du bliver syg i forbindelse med den 6. ferieuge, gælder samme regler, som hvis du bli-

ver syg før eller under de 5 ugers ferie.  Se evt. her. 

Mange vælger at afholde deres 6. ferieuge i uge 7, elevernes vinterferie. Hvis man ikke har 

været ansat i Assens Kommune i hele 2016, vil man ikke have optjent en hel uge med løn. 

Man opsparer ca. 3,08 ferietime med løn i den 6. ferieuge pr. måneds ansættelse.  

Har man skiftet job fra en anden kommune, vil man ved afslutningen af ansættelsen have 

fået 6. ferieuge udbetalt, og skal derfor først optjene den i sin nye ansættelse i Assens Kom-

mune.  

Hvis man ikke har sparet op til ferie med løn, kan man vælge at møde på arbejde i uge 7 og 

dermed få udbetalt fuld månedsløn. Man kan også aftale med sin arbejdsgiver, at man 

afholder sin ferie, men uden løn. Det bør aftales i så god tid som muligt. Vi hører ofte fra 

medlemmer, der først opdager det, når de modtager lønsedlen for februar, og de kan se at 

de er blevet trukket op til 5 dages løn. Og så er det for sent at ændre.  

15.12.2017 Karsten Jørgensen, sagsbehandler. 
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