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Generalforsamling i Vestfyns Lærerkreds 
Kort før påske afholdt Vestfyns Lærerkreds ordinær generalforsamling. I lige år er der altid 
valg på dagsordenen. John Rasmussen blev genvalgt som kredsformand, Karsten Jørgensen 
blev genvalgt som næstformand og Anette Kristensen og Simon Gotthelf blev genvalgt til 
kredsstyrelsen. Kåre Holbæk blev genvalgt som 1. suppleant til kredsstyrelsen og Louise Pe-
dersen blev nyvalgt som 2. suppleant til kredsstyrelsen. 
Ud over den mundtlige beretning, blev kredsens lønpolitik livligt debatteret.  Vestfyns Læ-
rerkreds er i lokale lønforhandlinger med Assens Kommune i stigende grad blevet mødt 
med ønsker om personlige – og ofte subjektivt begrundede  – lønforslag. Kredsstyrelsen 
havde derfor bedt generalforsamlingen om at debattere og vedtage en revideret lønpolitik. 
Generalforsamlingen bakkede enstemmigt op om, at vi fra kredsens side holder fast i, at vi 
primært går efter solidariske lønaftaler for alle eller evt. for grupper af lærere, samt objekti-
ve funktions og kvalifikationslønninger. 
 
OK-18 
I skrivende stund foregår overenskomstforhandlingerne i Forligsinstitutionen, og her er par-
terne underlagt en meget skrap tavshedspligt, så det er vanskeligt at spå om, hvad resulta-
tet bliver. En konflikt lurer i horisonten. Først strejker i udvalgte kommuner – siden en om-
fattende lockout i alle kommuner. Forligsmanden har udsat den varslede konflikt i 14 dage. 
Det bør betyde, at hun kan se en mulighed for, at parterne kan nå hinanden, eller alterna-
tivt at hun kan fremsætte en mæglingsskitse. Rigtig mange har svært ved at se, at en kon-
flikt kan føre til et godt resultat, men det må ikke slække på vores opbakning. Vi skal fast-
holde presset på de offentlige arbejdsgivere, så det ”uvæsen” (Lov 409) der ramte lærerne i 
2013, ikke får lov til at brede sig til den øvrige offentlige sektor. I stedet skal lærerne tilbage 
på sporet med aftalte forhold for vores arbejdstid. Heldigvis ser det ud til, at der er rigtig 
god opbakning i befolkningen til, at også de offentligt ansatte skal nyde godt af det opsving, 
Danmark er inde i for tiden. Så… pres på alle de steder du kan for at bevare denne opbak-
ning, så regeringen ser sig nødsaget til at presse den offentlige arbejdsgiverside, og dermed 
være medvirkende til at vi kan få sammensat en fornuftig overenskomst. 
 
Personalesituationen 
Efter et par hårde forår med mange opsigelsesvarsler, afskedigelser og forflyttelser, ser det 
ud til, at foråret 2018 bliver mere roligt. I øjeblikket er kredsens bud, at vi netto skal have 
ansat ca. 10 nye kolleger henover foråret. Med Byrådets budgetaftale fra oktober 2017 om, 
at Assens Kommune ikke længere skal være den billigste skolekommune på Fyn, har vi fra 
kredsstyrelsens side også en klar forventning om, at der til næste forår vil blive tale om an-
sættelser frem for afskedigelser. 
 
Rigtig godt forår til alle. 
John Rasmussen, Kredsformand. 


