
Personalesituationen 

Et sammenfald af strukturændringer, besparelser og bortfald af 14,6 mio. i implementeringstilskud i forbindelse 

med folkeskolereformen gjorde, at der blev varslet mange afskedigelser hen over vinter/forår 2017. Når facit ved 

skolestart i august 2017 blev gjort op, viste det sig imidlertid, at en omhyggelig personaleplanlægning og lidt ”is i 

maven” kunne have løst opgaven via forflyttelser og naturlig afgang. Alligevel endte et antal lærere med en af-

sked – selvom der netto afgik flere lærere end antallet af nedlagte stillinger. 

Kredsen mener: Erfaringsmæssigt kan den omhyggelige personaleplanlægning næsten altid løse en persona-

lenedskæring uden afskedsvarsler, hvis skolerne væbner sig med lidt tålmodighed i planlægningsprocessen.  

Skriftlig beretning 2018 

Lokal arbejdstid 

Vestfyns Lærerkreds og Assens Kommune har siden maj 2017 været i forhandlinger om at indgå en lokal arbejdstidsaftale. Kort før jul blev 

det foreløbig sidste forhandlingsmøde afholdt. Fra kredsens side er vi optimistiske i forhold til mulighederne for at indgå en lokal arbejdstids-

aftale, som vil lette lærerne i deres daglige arbejde. 

Kredsen mener: Efter snart 4 år med en ensidig Lov 409 på rene arbejdsgiverpræmisser, er det på høje tid igen at komme tilbage til aftalte 

forhold mellem kreds og kommune om lærernes arbejdstid. 



Skolerne og budget 2018 

Den politiske kamp om skolernes budget for 2018 udviklede 

sig desværre til en meget uværdig forestilling, som har været 

med til at skabe stor utryghed på flere skoler. I skrivende 

stund er sidste punktum i hele struktursagen endnu ikke sat. 

En ting kan man dog se sort på hvidt. Assens Kommune er 

nu den fattigste kommune på Fyn målt i økonomisk priorite-

ring af folkeskolen. Budgetforliget fra oktober 17 nævner dog 

at Byrådet fremadrettet vil prioritere folkeskolen. 

Kredsen vil arbejde for: at politikerne i Assens Kommune 

lever op til budgetforliget fra oktober 17 og sørger for at finde 

flere midler til folkeskolen fra og med budget 2019! 

Fælles mål og læringsplatforme 

Læringsplatformen Meebook er taget i anvendelse på kommunens skoler. Forhåbentligt har man lokalt drøftet, hvordan platformen 

kan anvendes, så den understøtter undervisningen og elevernes læring bedst muligt. 

Den 7. december vedtog Folketinget en lovændring, som betyder at lærings- og vidensmålene i Fælles Mål bliver vejledende frem 

for bindende. Formålet er at give lærerne større råderum til at planlægge undervisningen. Som en konsekvens af dette, må vi for-

vente, at læringsplatformene tilpasses lovændringen. Det er kredsen opmærksom på og arbejder for, at ændringerne implemente-

res i Assens Kommune. 

Kredsen mener: Det er afgørende, at Assens Kommune giver skolerne/lærerne den frihed, der er hensigten med målforenklingen.  



OK-18 

Interessen for lærernes overenskomstforhandlinger i 2018 har næ-

sten kun drejet sig om ét punkt – lærernes arbejdstid.  

Alle andre organisationer har i efteråret 2017 markeret, at der bak-

kes op om lærernes forhandlinger om arbejdstid, og at ingen går i 

gang med egne forhandlinger inden lærerne er i realitetsforhandlin-

ger med Kommunernes Landsforening om en ny arbejdstidsaftale - 

den såkaldte ”Musketered”. En stor tak for den opbakning.  

I skrivende stund er ”Musketereden” netop blevet ophævet, og der 

er håb om, at der kan indgås en arbejdstidsaftale, som modsvarer 

det, de andre offentlige grupper har i deres aftaler. Altså en reel 

normalisering, og ikke (2013-)regeringens ”tilrettede normalisering”. 

Kredsen mener: Vi skal af med Lov 409 og starte fra et nyt ud-

gangspunkt med en gensidig arbejdstidsaftale. 



HovedMED/FællesMED 

Hovedudvalget har igangsat en revision af Assens 

Kommunes personalepolitik med henblik på vedtagel-

se i foråret 2018. Der er ligeledes igangsat et arbejde 

med udarbejdelse af en retningslinje om mobning og 

seksuel chikane. Dette arbejde udspringer af den se-

neste trivselsrapport, som desværre satte fokus på 

netop denne problemstilling.  

I FællesMED har det været strukturdebatten, linje-

fagsuddannelser, partnerområder og besparelser med 

efterfølgende personalereduktioner, som har fyldt 

dagsordenen ud over det stadige fokus på bl.a. syge-

fravær. 

Kredsen mener: HovedMED og FællesMED er må-

ske ikke særlig synlige i det daglige arbejde, men det 

er vigtige udvalg, hvor medarbejderne har stor indfly-

delse og kan være med til at påvirke vigtige kommu-

nale beslutninger. 

Udrulning af ny budgetmodel i MED 

I 2017 er HovedMED og FællesMED fortsat arbejdet med den tidlige involvering 

i alle politiske beslutningsforslag. Alle forslag bliver vendt i det respektive ud-

valg for en kvalificering fra medarbejderside, inden de sendes til politisk be-

handling.  

Hovedudvalget vedtog i april 2017, at der nu skulle være fokus på det lokale led 

i MED-organisationen i forhold til implementering af den nye budgetmodel, så 

alle væsentlige lokale ledelsestiltag også behandles i det lokale MED-udvalg for 

kvalificering, inden beslutning træffes af leder og/eller skolebestyrelse.  

Der er ingen tvivl om, at kommunens øverste administrative leder – kommunal-

direktøren – mener det alvorligt, når der i det nye ledelsesgrundlag for Assens 

Kommune står: ”Vi ser MED-systemet som en god og central sparringspartner i 

ønsket om at skabe en attraktiv arbejdsplads.” 

Kredsen vil arbejde for: at de lokale MED-udvalg kommer på ”omgangshøjde” 

i forhold til arbejdet i hele MED-organisationen. 



Partnerområder 

Administrationens oplæg til hele strukturdebatten var et 

fremtidigt skolevæsen med 4 skoler med 4 ledere i 4 part-

nerområder.  

Det stod ret hurtigt klart, at Byrådet ville noget andet, 

nemlig bevare den lokale ledelse på skolerne. På den 

måde blev den oprindelige ide om partnerområderne 

”skudt ned” rent politisk.  

På trods af dette er der ikke ændret et komma i forhold til 

det oprindelige kommissorium, som danner udgangs-

punkt for arbejdet med partnerområderne. 

Kredsen mener: Der er god fornuft i, at skolerne samar-

bejder, men at gennemtvinge den oprindelige partnerom-

rådeide giver ingen mening i forhold til den endelige politi-

ske beslutning.  

Strukturdebat 

En strukturdebat på skoleområdet er altid et meget følsomt områ-

de. Det kom da også ganske klart til udtryk i løbet af 2017. Fra 

kredsens side har vi fra start af gjort det klart, at hvis der skal spa-

res store summer på skolevæsenet, er det en politisk opgave at 

pege på, hvor besparelserne skal være. En rammebesparelse, 

som skolerne selv skal stå med ansvaret for, kan vi ikke gå ind 

for. Resultatet blev en meget uskøn debat og proces, hvor et 

snævert flertal ville sætte retning på besparelserne, og et stort 

mindretal med borgmesteren i spidsen ville placere ”aben” ude på 

skolerne uden at tage det politiske ansvar. 

Kredsen mener: Når der skal spares større beløb på et kommu-

nalt område, er det Byrådet, som skal tage ansvaret for, hvilke op-

gaver der så ikke skal løses fremover. 



Ophør konfliktkontingent 

I august 2017 udløb den 4-årige periode, hvor vi 

betalte af på medlemslånet fra 2013.  

Hvis man dengang tog medlemslånet, faldt den 

samlede betaling i august 2017 med 107 kr./

måned. Hvis man havde undladt at tage et med-

lemslån i april 2013 oplevede man i stedet for, at 

kontingentet steg til samme niveau som før april 

2013.  

Desværre betød en fejl i opkrævningen, at vi 

måtte bede en del af medlemmerne om hjælp 

med at regulere indbetalingen for august 2017 -  

enten i form af en mindre engangsbetaling eller 

ved at bede om et kontonummer, hvor vi kunne 

returnere for meget indbetalt kontingent. 

Kredsen mener: Overgangen fra betaling af 

konfliktlån og nedsat kontingent til det sædvanli-

ge kontingent forløb stort set uproblematisk.   

Løntjek 

I oktober tilbød kredsen at komme ud på skolerne til et løntjek. Enkelte skoler 

blev besøgt, og medlemmerne kunne få deres lønsedler set efter på skolen.  

Det var med tilfredshed, at det kunne konstateres, at der stort set var styr på 

lønudbetalingerne. Der var dog enkelte skoler, hvor den løbende udbetaling af 

undervisningstillæg for uv.timer over 750 ikke var på plads. 

Kredsen mener: Korrekt løn til tiden er i alles interesse og arbejdsgivers an-

svar. 

Lokale lønforhandlinger 

En del af lønnen udmøntes som lokale løntillæg, der forhandles mellem kreds og kommune.  

Vi startede en forhandlingsrunde i efteråret 2017. Vi forsøgte at få kommunen med på at for-

høje Assens-tillægget, så flest mulige kunne få gavn af tillæggene. Det ville Assens Kommu-

ne ikke gå med til.  

I stedet skal vi i slutningen af januar forhandle løn med hver enkelt skoleleder. Det er bu-

reaukratisk, og det er vanskeligt at tilgodese alle ligeligt. Vi forhandler tillæggene med en så 

kollektiv tankegang som muligt. 

Kredsen mener: Kollektive løntillæg understøtter den samarbejdsånd, som bør præge kolle-

gaskabet på en skole. 



Linjefagsuddannelser 

Vestfyns Lærerkreds har hele tiden bakket op om Assens Kommunes formelle linjefagsuddannelser som et led i målet om fuld kompeten-

cedækning i 2020.  

Det har dog igennem processen vist sig, at der ikke har været vilje til at skabe sammenhæng mellem det uddannelsestilbud, som er stillet 

til rådighed, og den arbejdstid den enkelte lærer reelt har skullet bruge på uddannelsen.  

Kredsen har derfor i 2017 arbejdet for, at man ændrede den politiske beslutning om en formel linjefagsuddannelse til i stedet at give sko-

lelederne opgaven med at kompetencevurdere lærerne.  

Dette arbejde bar frugt op til sommerferien, da den politiske beslutning blev ændret, så der ikke længere pr. automatik kræves en formel 

linjefagsuddannelse for fremadrettet at kunne undervise i et givent fag. 

Kredsen mener: Når Assens Kommune tilbyder et kompetenceforløb, skal der altid være sammenhæng mellem det konkrete uddannel-

sesforløb, og den tid den enkelte medarbejder skal bruge for at gennemføre uddannelsen. 

Undervisning i dansk som andetsprog 

Modtageklasserne på Assensskolen blev udfaset i løbet af skoleåret 2016-

17. Årsagen var bl.a. den store tilgang af elever til klasserne i årene forin-

den, men da en ny model trådte i kraft, var tilgangen svundet meget ind. 

Tosprogede elever skal nu starte direkte på distriktsskolen. Da en stor del 

af flygtningefamilierne bor i Assens, er det fortsat Assensskolen, der under-

viser de fleste flygtningebørn.  

For alle elever, der ikke har dansk som modersmål, skal skolelederen tage 

stilling til omfang og varighed af undervisning i dansk som andetsprog, hvil-

ket udløser et tillæg.  

Kredsen mener: Uanset organisation skal eleverne modtage den under-

visning, som gør dem i stand til at få det bedst mulige udbytte af deres sko-

legang. Lærerne skal have mulighed for at løse undervisningsopgaven kva-

lificeret, også for denne elevgruppe. 



DLF´s kongres 

Kongres 2017 var præget af de kommende overenskomstforhandlinger, hvor der 

blev vedtaget krav. Især punktet om aftalte rammer for arbejdstid var vigtigt. Men 

også punkter om løn og en uddannelsefond blev debatteret. Uddannelsesfonden 

blev der ikke stemt om. Den endte som et udviklingsprojekt.  

Men derudover var der også debat om et folkeskoleideal samt om det gode ar-

bejdsliv. Sidstnævnte punkt var aktuelt, da det i mange tilfælde desværre er trængt 

i defensiven efter 2013.  

Kredsen mener: forhandlede vilkår for arbejdstid var det altoverskyggende og 

mest centrale emne kongressen behandlede. 

Sagsbehandling 

Vi fortsatte i 2017 vores sagsbehandling efter samme retningslinjer som i de 

foregående år. Vi tilbyder rådgivning i forhold til løn, arbejdstid, barsel, pension, 

arbejdsmiljø, afskedssager, forældreklager, lovgivning på området for beskæfti-

gelse og meget mere. Det, vi ikke rådgiver om, f.eks. efterløn og dagpenge, 

hjælper vi gerne med at få et overblik over og giver hjælp til at komme videre i 

systemet. 

Kredsen mener: Den tætte kontakt mellem kreds og medlemmer er af afgøren-

de betydning.  



Arbejdsmiljø 

Vestfyns Lærerkreds har i disse år øget fokus på arbejdsskader: såvel arbejdsulykker som erhvervssyg-

dom.  

Arbejdsulykker forstås som pludseligt opståede skader, hvorimod erhvervssygdom opstår som følge af 

længere tids belastning på arbejdspladsen. 

Der er klare tegn på, at der anmeldes flere skader end nogensinde, men at der samtidig gives færre 

erstatninger. 

Specielt erhvervssygdom som følge af kontinuerlig arbejdsbelastning har vist sig at være svær at føre be-

vis for. Dette skyldes i høj grad manglende registrering.  

Alt for mange kolleger lever med daglig belastning, som opfattes som ”en del af jobbet”. Grove kommenta-

rer, højt støjniveau, riv, krads og skub fra udad-reagerende elever mm. registreres for sjældent, og derfor 

bliver det særdeles vanskeligt at føre bevis for direkte arbejdsrelateret stress. 

Når episoder registreres, har det desuden vist sig afgørende, hvilken ordlyd der anvendes i hvert enkelt 

tilfælde. Ordlyden i den første registrering tillægges stor vægt, fordi den er noteret ned som umiddelbar re-

aktion på hændelsen. Dette kan være uhensigtsmæssigt, da en sådan beskrivelse ofte vil være følelsesbe-

tonet og ikke præcis nok – i for mange tilfælde giver læreren også selv udtryk for at bære en del af skylden 

for episoden, hvilket kan hindre senere erstatning.  

På samme måde er der et opmærksomhedsfelt vedrørende kollegers beskrivelse af situationen – man kan 

som lærer, der overværer en hændelse, ufrivilligt komme til at forværre mulighederne for ens kollega, hvis 

oplevelsen beskrives upræcist.  

Vestfyns Lærerkreds har holdt informationsmøde for TR i forbindelse med pjecen ”Vold og trusler om vold”, 

og ønsker i kommende periode at udvide med møder for AMR.  

Tanken er, at TR og AMR herefter i fællesskab kan sørge for at italesætte dette vigtige emne på lærermø-
der eller lignende.  

 

Kredsen mener: Det er afgørende, at alle medlemmer er bekendt med, hvordan hændelser bør registre-

res, fordi der specielt i forbindelse med erhvervssygdom kan være tale om meget store erstatningsbeløb.  



TR-kursus 

I januar 2017 var kredsens tillidsrepræsentanter på det årlige tr-kursus. På programmet var: 

 Et arbejdsliv i acceleration – tiden og det grænseløse arbejde v. Henrik Lambrecht Lund, Ph.d., lektor 

ved Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet. 

 Aktuel orientering, herunder tosprogsområdet v. Charlotte Holm, medlem af DLF’s hovedstyrelse. 

 Verdens bedste kompetencer v. Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted – Verdens bedste danske 

skole. 

 Ytringsfrihed v. Helle Hjort Bentz, advokat i FTF 

 
Ud over det årlige tr-kursus i januar afholdes der løbende tr-kurser i det fynske kredssamarbejde. 

Kredsen mener: Det er vigtigt med løbende uddannelse af tillidsrepræsentanterne, så de kan være opda-

terede i forhold til aktuelle problemstillinger. 

Kredsens økonomi/kontingent 

Kredsen har en sund økonomi, hvor der igennem flere år har været plads til at lægge midler til 

side. Det skyldes ikke mindst, at medlemstallet har været stabilt højt. Nu er vi nødt til at indstille 

os på, at medlemstallet falder som følge af færre ansatte lærere/børnehaveklasseledere i As-

sens Kommune. Derfor har kredsstyrelsen besluttet at indstille til generalforsamlingen, at kon-

tingentet stiger med 8 kr./måned, da vi ellers ville komme til at lægge et budget med et forven-

tet negativt resultat. Dette skal ses på baggrund af, at kontingentet har været uændret i 6 år. 

Kredsen mener: Vi skal have en økonomi, der gør, at vi ikke skal gå på kompromis med vores 

mulighed for at have tilstrækkelig kvalitet i vores ydelser. 


