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Efterårsferien nærmer sig, og dermed et velfortjent afbræk fra et på mange måder hektisk 
skoleår indtil videre. Skoleåret var dårlig gået i gang, før de første røster om genopretnings-
planer begyndte at lyde. Siden da har hverdagen stået på omgående økonomisk opbrems-
ning med indkøbsstop, vikarstop m.m. 
 
Økonomiudvalget har netop fremsendt det kommunale budget for 2019 til godkendelse i 
Byrådet. Når facit gøres op, kan vi konstatere, at det var vidtløftige valgløfter, da alle partier 
i Assens Kommunes Byråd underskrev budgetaftalen for 2018. ALLE partier skrev under på 
følgende:  
 
”Vi vil ikke længere være kendt for at have Fyns billigste skolevæsen. Vi vil være kendt for 
at have det bedste!” 
 
Man kan bare konstatere, at det var tomme ord op til et kommunalvalg. Budgetaftalen for 
2019 betyder nemlig, at vores skolevæsen bliver beskåret igen: 
  - målrettede rammebesparelser på Pilehaveskolen og 10. klassecenteret 
 - fjernelse af digitaliseringspuljen på 2 mio. kr. 
 - generel rammebesparelse på 2,8 mio. kr. 
 
Så… trods den gamle budgetaftale er vi stadig Fyns billigste, men sandsynligvis bliver der nu 
endnu længere op til de næstbilligste! 
Ud over de tidligere nævnte dagligdags konsekvenser for skolerne, har genopretningsplaner 
og budget 2019 haft store konsekvenser for alt for mange lærere. I skrivende stund er 4 læ-
rere blevet omgående forflyttet til en ny skole, 4 lærere er blevet afskediget og 2 lærere er 
blevet varslet til afsked. 
 
Fra kredsens side har vi forsøgt at overbevise Assens Kommune om, at man ikke behøver 
træde til afskedigelser på nuværende tidspunkt. Med en årlig personaleomsætning på godt 
16% blandt lærerne, vil mit bud være, at inden den sidste afskedigede lærer er fratrådt, har 
man netto ansat flere end de 6 der pt. ser ud til at ende med en afsked. 
Assens Kommune har desværre ikke ønsket at lytte til vores – ellers gode – argumenter.  
 
Arbejdstid 
Efter en meget lang pause i de lokale arbejdstidsforhandlinger pga. centrale overens-
komstforhandlinger og kommunale genopretningsplaner, er der igen ved at komme gang i 
forhandlingerne. Umiddelbart efter efterårsferien er det første forhandlingsmøde aftalt 
med Assens Kommune, og 14 dage senere er der aftalt et opfølgningsmøde. På kredsens 
åbne medlemskursus d. 26. og 27. oktober vil undertegnede og vicedirektør i Assens Kom-
mune Esben Krægpøth give en generel status på arbejdstid 2019. 
 



Åbent kursus 
Efter en mangeårig pause, har kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds besluttet igen at afhol-

de et åbent medlemskursus. Vi frygtede lidt, at det i en meget travl hverdag kunne være 

svært for medlemmerne at finde overskud til at bruge noget af sin weekend på et fagligt 

kursus. Men heldigvis er det lykkedes at få fyldt Gl. Avernæs med 78 medlemmer fra 

Vestfyns Lærerkreds til et forhåbentlig godt kursus og hyggeligt samvær med kolleger. Ven-

telisten til kurset er dog ikke særlig lang, så hvis du har fortrudt, at du ikke kom med, er det 

stadig muligt at komme på venteliste. 

God efterårsferie. 

John Rasmussen, kredsformand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løntjek: 
Vestfyns Lærerkreds vil i lighed med de senere år tilbyde alle medlemmer et løntjek. Det 
sker stadig, at der konstateres fejl i lønudbetalingen, så vi opfordrer til, at man giver sin løn-
seddel opmærksomhed med jævne mellemrum.  
 
Vi har særligt fokus på: 
 Udbetaling af undervisningstillæg for planlagte undervisningstimer over 750 timer. De 

skal udbetales løbende med 1/12 pr. måned. 
 Forhandlede lokallønstillæg. Nogle løntillæg aftales som midlertidige. 
 Lokalt forhandlerede tillæg for efter-/videreuddannelse samt funktionstillæg. 
 Personlige tillæg som følge af omlægninger af overenskomst mm. 
 Supplerende pension af tillæg til tjenestemænd. 
 
Vi vil tilbyde løntjekket i en lidt anden form end hidtil. Det er muligt at sende sin lønseddel 
direkte fra e-boks. Send den til kajo@dlf.org  
Så vil man snarest muligt modtage skriftligt svar på sin henvendelse. 

mailto:kajo@dlf.org


Vejledning til at sende lønseddel fra e-boks: 
Marker lønsedlen og vælg  ”videresend” i e-boks, og skriv kajo@dlf.org som modtager. Sva-
ret vil blive sendt til den e-mailadresse, som er registreret på ”Min side” i DLF´s medlemsre-
gister. Log evt. på her https://medlem.dlf.org/mypage.aspx? (med NemID)  for at tjekke at 
dine medlemsoplysninger er korrekte. 
 

Ferie med løn. 

I Uge 42 holder skolerne i Assens Kommune kollektivt ferielukket. Det vil sige, at alle lærere 

afholder ferie i denne uge. Hvis du har været ansat i Assens Kommune i hele 2017, har du 

sparet op til at afholde ferie med løn. 

Har du ikke sparet op til 25 feriedage med løn, f.eks. fordi du blev ansat i august 2017, skal 

du undersøge dine muligheder for at få udbetalt feriepenge fra en tidligere ansættelse, få 

udbetalt feriedagpenge fra en ledighedsperiode i 2017 eller melde dig ledig på 1. ledigheds-

dag. Mulighederne skal anvendes i nævnte rækkefølge: 

 Spørg på skolekontoret inden ferie, hvis du er i tvivl, om du har opsparet ferie med 

løn.  

 Du kan se, om du har feriepenge på www.borger.dk Her kan du selv sætte dem til ud-

betaling. 

 Spørg evt. i din a-kasse, hvis du har været ledig i 2017, hvordan du får feriedagpenge 

udbetalt..  

 Meld dig ledig, hvis du ikke har andre muligheder. Se hvordan her: http://

www.dlfa.dk/Din-situation/du-er-ledig/ Du kan ikke få udbetalt arbejdsløshedsdag-

penge med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke har meldt dig ledig, så sørg for at gøre 

det ifølge vejledningen. 

Fra 1/9 2020 vil der komme nye regler, hvor man opsparer feriepenge til afholdelse fra sin 

ansættelse. Det vil betyde en lettelse for nyansatte, som i øjeblikket selv skal holde øje 

med, hvordan de sikrer sig en indtægt i ferier i op til  1 1/2 år efter ansættelsen. Samtidig vil 

der blive en overgangsperiode fra 1/9 2019 til 1/9 2020, hvor feriepengene man opsparer 

vil blive sat ind i en fond. Disse midler vil blive låst, indtil man går på pension. Kredsen kan 

endnu ikke melde detaljeret ud om denne ordning, men vil gøre det på et senere tidspunkt.   

6. Ferieuge.  

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

dette. Vær opmærksom på, at der også skal spares op til løn under ferien i denne ferie. 

Hvis man f.eks. blev ansat i august 2017, er afholdelsen af 6. ferieuge påvirket i ferieåret 1. 

maj 2017-30. april 2018 og ferieåret 1. maj 2018—30. april 2019 . I førstnævnte ferieår har 

mailto:kajo@dlf.org
https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?
http://www.borger.dk


man ikke opsparet 6. ferieuge med løn. I sidstnævnte ferieår har man kun opsparet 5/12 af 

6. ferieuge med løn. Det er vigtigt, at man aftaler med skolens kontor, om man evt. ønsker 

at afholde 6. ferieuge uden løn, eller om man ikke ønsker at afholde 6. ferieuge, fordi man 

ikke har sparet op til at få udbetalt løn i denne.  

Hvis det er muligt, skal man give skolens kontor besked senest d. 1. februar, om man øn-

sker at få udbetalt eller afholde 6. ferieuge i det kommende ferieår. Hvis man ansættes se-

nere, er det vigtigt at man får en aftale på plads om dette snarest muligt. 

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 gæl-

der ved raskmelding. 

Det er vigtigt, at sygemeldingen er arbejdsgiver i hænde senest ved arbejdsdagens begyn-

delse 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 un-

der 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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