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Præsentation af kredsstyrelsen for perioden  

 1. april 2018 – 31. marts 2020 

 

Kredsformand: 

John Rasmussen (ansat på Vissenbjerg Skole). 

Arbejdsopgaver i kredsen: 

Kredsformand/DLF´s fællestillidsrepræsentant/kongresdelegeret. 

Forhandlinger med Assens Kommune (løn/ansættelse, arbejdstid, personsager m.m.). 

Arbejder med 2 sagsbehandlingsområder: arbejdstid og pension. 

Andre repræsentationer: 

Næstformand i Assens Kommune HovedMED. 

Næstformand i Assens Kommune FællesMED Børn og uddannelse. 

Formand for læreruddannelsens uddannelsesudvalg ved UCL. 

Bestyrelsesmedlem i Assens-Middelfart Feriefond. 

Næstformand: 

Karsten Jørgensen (ansat på Pilehaveskolen). 

Arbejdsopgaver i kredsen: 

Næstformand/kongresdelegeret. 

Forhandlinger med Assens Kommune (løn/ansættelse, arbejdstid, personsager m.m.). 

Kasserer. 

Sagsbehandler. 
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Andre repræsentationer: 

Personalerepræsentant i Assens Kommunes FællesMED Børn og Uddannelse. 

Kredsstyrelsesmedlem: 

Anette Kristensen (tillidsrepræsentant på Aarupskolen). 

Arbejdsopgaver i kredsen: 

Kredsstyrelsesmedlem. 

Pædagogisk ansvarlig. 

Kursusansvarlig. 

Andre repræsentationer: 

Medlem af de fynske kredses pædagogiske udvalg. 

Medlem af de fynske kredses kursusudvalg. 

Kredsstyrelsesmedlem: 

Simon Gotthelf (tillidsrepræsentant på Tallerupskolen). 

Arbejdsopgaver i kredsen: 

Kredsstyrelsesmedlem. 

Arbejdsmiljøansvarlig. 

Andre repræsentationer: 

Medlem af de fynske kredses arbejdsmiljøudvalg. 
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Kort præsentation af kredsstyrelsens politik. 

Kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds arbejder for at sikre størst mulig indflydelse på 

medlemmernes arbejdssituation på skolerne i Assens Kommune. Vi forsøger altid at være en 

konstruktiv samarbejdspart, og søger hellere det fornuftige kompromis end en konfrontation. 

Arbejdstid: 

Det er kredsstyrelses klare mål at få indgået en lokal arbejdstidsaftale med Assens Kommune. En 

aftale, som skaber forbedringer i forhold til Lov 409. 

Løn: 

Vi arbejde ud fra en kollektiv lønstrategi, men anerkender samtidig løn for særligt ansvar samt 

ekstra uddannelse. 

Ansættelse: 

Vi arbejder for, at afskedigelser så vidt muligt undgås, og ansættelser sker i henhold til 

læreruddannelse. 

Sagsbehandling: 

Medlemmerne skal opleve en professionel sagsbehandling, og det enkelte medlems sag følges helt 

”til dørs”. 

Pædagogik: 

Klassen bør fortsat være det bærende element. Inklusion skal give mening – både for klassen og de 

enkelte elever. Test skal være meningsfulde og bør derfor ses som arbejdsredskaber for lærerne; 

det samme gælder mht. målstyring. 

Samarbejde: 

Der samarbejdes tæt med skolernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Der 

ønskes ligeledes et godt samarbejde med skolelederne og med Assens Kommunes administration. 

5/3 2018 

Kredsstyrelsen. 
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