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God sommer. 
Kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds vil ønske alle en god sommer, efter endnu et begiven-
hedsrigt skoleår - med bl.a. skolestruktur og langstrakte overenskomstforhandlinger. 
Overenskomsten er nu stemt igennem, og alle venter i spænding på, at arbejdstidskommis-
sionen går i gang med sit arbejde. På Danmarks Lærerforenings nyligt afholdt ekstraordinæ-
re kongres, var der indlæg fra den nye politiske chef for KL´s Børne- og undervisningsudvalg   
- borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen - samt formanden for arbejdstidskommissio-
nen Per B. Christensen. 
Det var helt nye samarbejdstoner, der kom fra Kl´s side efter næsten 5 år med total mangel 
på samarbejdsvilje. Indlægget fra formanden for arbejdstidskommissionen gav også håb om 
et yderst seriøst afdækningsarbejde af lærernes nuværende arbejdsvilkår, så det var et par 
tilfredse delegerede fra Vestfyns Lærerkreds, som drog tilbage til Fyn. 
 
Lokal arbejdstid. 
Vestfyns Lærerkreds og Assens Kommune har i samarbejde justeret dialogpapiret om ar-
bejdstid. Konkret har det ført til 2 forbedringer for lærerne. Der arbejdes fortsat ud fra 37 
timers tilstedeværelse pr. uge, men det er nu aftalt, at fix-tiden godt kan være mindre end 
35 timer pr. uge. Det vil kunne give større fleks-mulighed for den enkelte. Det er dog den 
stedlige leder, som afgør, om lærerne kan gøre bruge af en evt. øget mulighed for flekstid. 
 
Eksempel: En lærer har fixtid fra 8 – 15 mandag med undervisning fra 8 – 14 og forberedel-
se fra 14 – 15. Med skolelederens velvilje kan denne lærer nu selv placere timen fra 14 – 
15, på det tidspunkt i ugen, hvor det giver bedst mening at forberede sig – så man ikke nød-
vendigvis er ”tvunget” til at gå i gang med forberedelse lige efter 6 undervisningstimer. 
 
I skoleåret 18/19 vil der kun være mulighed for at placere 3 arbejdsdage efter elevernes 
sommerferie. Det betyder, at arbejdstimerne fra de ”manglende” 2 dage kan bruges til an-
det. Det er nu aftalt, at disse 2 x 7,4 timer = 14,8 timer skal være beskrevet i lærerens opga-
veoversigt. Kredsen holdning er helt klar. De 14,8 timer stammer fra 2 forberedelsesdage, 
og bør derfor beskrives som timer til forberedelse i løbet af skoleåret. 
 
Til august fortsætter de lokale forhandlinger om en egentlig lokal arbejdstidsaftale til erstat-
ning for dialogpapiret. 
 
Åbent kursus. 
D. 26. og 27. oktober holder Vestfyns Lærerkreds åbent medlemskursus på Gl. Avernæs. 
Tilmelding til kurset sendes ud til skolerne d. 6. august, men sæt allerede nu x ved dagene. 
Et udvalg under kredsstyrelsen er i fuld gang med at sammensætte et forhåbentlig spæn-
dende og inspirerende program. 
 



Lokale lønforhandlinger. 
I hver overenskomstperiode skal der afholdes lokale lønforhandlinger mellem kreds og 
kommune. Den sidste af disse lønforhandlinger skulle efter planen have været afholdt i no-
vember 2017. P.g.a. manglende lønforslag fra skolelederne, blev forhandlingerne udskudt 
til januar 2018. D. 25. og 30. januar blev de fleste forhandlinger gennemført, men i skriven-
de stund er det ikke alle indgåede aftaler, som er udmøntet til lærerne, eller afsluttet med 
aftalepapir og underskrift.  
Dette er på INGEN MÅDE tilfredsstillende! Fra kredsens side forsøger vi hurtigst muligt at få 
eksekveret indgåede aftaler, men vi møder desværre en helt uhørt træghed fra både skoler 
og Assens Kommunes administration. Kredsen har derfor bedt om et evalueringsmøde med 
vores direktør Henrik Juul Kjær, hvor vi vil belyse den uholdbare situation, og lægge op til 
en væsentlig forbedring af de fremtidige forhandlinger. 
 
Rigtig god og velfortjent sommerferie. 
John Rasmussen,kredsformand, Vestfyns Lærerkreds. 
 

Arbejdsmiljø. 
Vestfyns Lærerkreds har i disse år øget fokus på arbejdsskader og erhvervsskader.  
Som nævnt i den skriftlige beretning udsendt i forbindelse med generalforsamlingen har vi i 
Vestfyns Lærerkreds indbudt AMR til møde om registrering og indberetning af arbejdsska-
der samt vold og trusler om vold. 
Mødet blev afholdt 28/5 på kredskontoret.  
Simon gennemgik på mødet, hvordan arbejdsskader (arbejdsulykker og erhvervsskader) bør 
registreres, og hvilke faldgruber man som AMR skal være særlig opmærksom på. 
Der var en god debat på mødet, som også tydeligt viste vigtigheden af at have disse drøftel-
ser på hver enkelt arbejdsplads.  
Hvis ikke skolen allerede har klare retningslinjer for registrering og indberetning af arbejds-
skader, som sikrer den enkelte medarbejders vilkår, bør de udarbejdes i det lokale MEDud-
valg snarest muligt.  
Herefter bør AMR, TR og leder i fællesskab italesætte dette vigtige emne på lærermøder 
eller lignende, så hele personalet er bekendt med retningslinjerne. 
Der er klare tegn på, at der anmeldes flere skader end nogensinde, men at der samtidig 
gives færre erstatninger. 
Specielt erhvervsskader som følge af kontinuerlig arbejdsbelastning, har vist sig at være 
svære at føre bevis for. Dette skyldes i høj grad manglende registrering.  
Dette er en opgave for TR, AMR og ledelse. 
På mødet 28/5 gennemgik Karsten foreningens anbefalinger vedr. magtanvendelse. 
Det springende punkt i den forbindelse er igen registrering. Den ordlyd, der anvendes i for-
bindelse med første registrering af en hændelse, kan vise sig som værende altafgørende, 
hvis der opstår en personalesag i forbindelse med episoden. 
Kredsen anbefaler, at beskrivelser af magtanvendelse og lignende overvejes nøje, gerne 
sammen med TR eller AMR.  
Vejledningen om vold og trusler om vold, samt alle relevante bilag og de anvendte oplæg, 

er udsendt til alle AMR efter mødet. Der er også udsendt skemaer til - og vejledning i - regi-

strering af arbejdsskader som inspiration. Er du i tvivl, spørg din AMR eller kontakt Vestfyns 

Lærerkreds.  

Simon Gotthelf, arbejdsmiljøansvarlig, Vestfyns Lærerkreds. 



OK 18—løn. 

De netop afsluttede overenskomstforhandlinger resulterede i en række lønforbedringer, 

som hermed beskrives: 

Generelle lønstigninger: 
April 2018:   1,1 % 
Okt. 2018:  1,3% 
Okt. 2019:  1,0 % 
Jan. 2020:  1,6% 
April 2020:  0,4 % 
Okt. 2020:  0,7% 

Hertil kommer lønstigninger som følge af reguleringsordningen. Disse kan først fastslås lø-

bende, men vil blive reguleret årligt i oktober måned. 

 

Organisationsforhandlinger: 

Her blev afsat 0,35 %. På vores område er de udmøntet således: 

Børnehaveklasseledere på grundløn: 

-Kvalifikationsløn efter 12 års beskæftigelse hæves fra løntrin 33 + 7.000 (årligt grundbeløb) 
til løntrin 37 

Børnehaveklasseledere – personlig ordning (protokollat 2): 

-Undervisertillægget hæves fra 7.900 kr. til 14.500 kr. (årligt grundbeløb) 

Alle børnehaveklasseledere: 

-Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for vejledning af pædagogstuderende i prak-
tik. 

Konsulenter, herunder UU-konsulenter samt skolepsykologer: 

-Efter 4 års ansættelse gives et K-tillæg på 6.500 (årligt grundbeløb) 

Alle grupper: 

-Fritvalgstillægget forhøjes fra 0,64% til 0,83% af alle løndele. (Gives som løntillæg. Den en-
kelte kan vælge at tillægget bruges til pension.) 

Gruppeliv: 

-Dækningen under ansættelse forlænges til det fyldte 70 år. 

 

 

Samlede lønstigninger over hele OK18-perioden 

inkl. generelle lønstigninger (ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse): 

 

Børnehaveklasseledere på grundløn´ 

•< 12 års anciennitet: 1.989 kr.– 2.121 kr. pr. måned 

•> 12 års anciennitet: 3.286 kr. pr. måned fordi 12-årstrinnet hæves fra løntrin 33 + 
7000 til løntrin 37. 



Børnehaveklasseledere - personlig ordning (protokollat 2) 

At undervisertillægget hæves fra 7.900 kr. til 15.400 kr. betyder en lønstigning på 862 kr. 
pr. måned. 

•samlet lønstigning: 3.101 kr. pr. måned. 

Konsulenter –herunder UU-konsulenter 

•< 4 års ansættelse: 2.561 kr. pr. måned 

•> 4 års ansættelse: 3.347 kr. pr. måned fordi der indføres et K-tillæg efter 4 års an-
sættelse på 6.500 kr. 

 

Skolepsykologer 

•< 4 års ansættelse: 2.467 kr. pr. måned 

•> 4 års ansættelse: 3.253 kr. pr. måned fordi der indføres et K-tillæg efter 4 års an-
sættelse på 6.500 kr. 

•> 4 års ansættelse og autorisation: 3.531 kr. pr. måned  

 

Lærere i folkeskolen 

• < 4 års anciennitet: 2.065 kr. pr. måned 

• 4 års anciennitet: 2.189 kr. pr. måned 

 8 års anciennitet: 2.337 kr. pr. måned 

• 12 års anciennitet: 2.417 kr. pr. måned 

• Personlig ordn. (prot. 2): 2.506 pr. måned  
 

 

 

Afholdelse af ferie i juli 2018. 

Alle folkeskoler i Assens Kommune afvikler ferie de sidste 20 hverdage i juli måned.  

Optjeningsåret for det igangværende ferieår er kalenderåret 2017. Hvis du ikke har været 

ansat i hele 2017 i Assens Kommune, skal du derfor være opmærksom på, at du ikke har 

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

Har du f.eks. været ansat i Assens Kommune fra d. 1. august 2017, har du optjent 5 måneder 

á 2,08 feriedage = 10,4 feriedage med løn. Er det tilfældet, vil du derfor ikke få løn under 

hele ferien. Har du feriepenge fra et andet ansættelsesforhold i 2017, skal du herefter anmode 

om at få dem udbetalt. Der kan også være feriedagpenge, hvis du har været ledig i løbet af 

2017. Og endelig kan du, ved at melde dig ledig på den 1. feriedag uden løn, opnå ret til ar-

bejdsløshedsdagpenge. 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. Det er vigtigt, 

at du hver dag tjekker din elektroniske post (E-boks eller på borger.dk), så du ikke misser en 

eventuel indkaldelse.   

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

http://www.dlfa.dk/Din-situation/du-er-ledig/
http://www.vestfyns-laererkreds.dk/spoergsmaal-svar/ferieregler/sygdom-under-ferie-erstatningsferie


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 begyndel-

se 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 vil du have 5  ferie-

dage, hvor du ikke vil have ret til erstatningsferie. Du skal som ansat melde dig syg til ar-

bejdsgiver 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 Kursus– og Pædagogisk Politisk 
forum. 
Anette Kristensen, Aarupskolen 
 
Medlem af arbejdsmiljøpolitisk forum. 
Simon Gotthelf, Tallerupskolen 

Vestfyns Lærerkreds 
Danmarks Lærerforening, kreds 84. 
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