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Glædelig jul og godt nytår. 
Ved udgangen af 2018 må man desværre – igen – sande, at politik ofte består af varm luft 
og tomme løfter. Ved indgåelse af det kommunale budget for 2018 lovede vore politikere, 
at Assens Kommunes folkeskoler ikke længere skulle være kendt for at være de billigste, 
men de bedste.  
 
Citat fra budgetaftalen: ”Vi vil ikke længere være kendt for at have Fyns billigste skolevæ-
sen. Vi vil være kendt for at have det bedste!”  
 
Hvordan har det løfte så udmøntet sig i 2018. Det er vist det, man kalder ”et retorisk 
spørgsmål”, for alle har mærket konsekvenserne af politikernes beslutninger. Den ene milli-
onbesparelse har fulgt den anden i løbet af året. Når regnskabstallene for kommunerne 
kommer i starten af 2019 føler jeg mig overbevist om, at vi i den grad har udbygget vores 
lidet flatterende position som det fattigste skolevæsen på Fyn. 
 
Kigger vi på budgettallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal på 
baggrund af det seneste tal på 4040 elever i Folkeskolen i Assens Kommune, mangler der 
følgende millioner, før vi er på niveau med andre fynske kommuner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal) 
 
 
Jeg undrer mig fra min stol i den grad over, at ingen siger højlydt fra. Politikerne har jeg – 
næsten – opgivet, men hvor er f.eks. skolebestyrelserne henne. De burde da om nogen sige 
fra overfor de nuværende skolebudgetter, som på ingen måde kan hænge sammen. 
 

Odense: 20 mio. kr. 

Middelfart: 
   

21 mio. kr. 

Nordfyn: 
  

23. mio. kr. 

Fåborg-
Midtfyn: 

27 mio. kr. 

Kerteminde:  41 mio. kr. 

Svendborg:  60 mio. kr. 

Nyborg:  70 mio. kr.  



Arbejdstid 
 
Man kan med rette undre sig over, at jeg gang på gang skriver om igangværende arbejds-
tidsforhandlinger. Men det har været utrolig træge forhandlinger, som har holdt lange pau-
ser. Fra kredsens side er vi meget opmærksomme på ikke at få lagt de forkerte ”spor” i en 
økonomisk trængt tid. Vi er dog nu ved at nærme os slutfasen, hvor parterne (Assens Kom-
mune og Vestfyns Lærerkreds)skal se, om vi kan nå til enighed på helt afgørende områder. 
Vi har haft 2 forhandlingsmøder her op til jul og har aftalt at fortsætte forhandlingerne d. 
10. januar. 
 
Personalesituationen 
 
Efterårets økonomiske opbremsninger kom igen til at koste lærerstillinger.  Når facit gøres op, blev 
4 lærere forflyttet til andre skoler og 6 lærere endte med en fyreseddel på grund af arbejdsmangel. 
Fra kredsens side har vi presset på for at få Assens Kommune til at trække opsigelser tilbage, hvis 
der i opsigelsesperioden opstår ledige stillinger på en skole i kommunen. Det har kommunen admi-
nistrative ledelse afvist.  
 
Det er mig en gåde, at man har den holdning i kommunens øverste administration. I en økonomisk 
trængt tid ville der være penge at spare ved at forflytte lærere frem for at fyre med lange opsigel-
sesvarsler og evt. fratrædelsesgodtgørelser. Ved en forflyttelse kan en lønudgift næsten omgående 
fjernes fra den afgivende skole, og den modtagende skole sparer udgifter i forbindelse med en an-
sættelse. Det lyder for mig som sund fornuft, men den mulighed for hurtig besparelse – og hensyn 
til personalet – er man åbenbart ikke interesseret i at anvende i Assens Kommune. 
 
Læringsplatform 
 
Der er i 2018 sket rigtig mange positive ændringer i forhold til arbejdet med diverse mål i Folkesko-
len. Ministeriets forsøg på at indføre læringsmålstyret undervisning i Folkeskolen er nu endegyldigt 
lagt i graven. Tak for det! 
De tusindvis af mål er nu blevet vejledende frem for obligatoriske. Et udvalg under ministeriet skal 
nu i gang med evt. at simplificere elevplanerne. Hele dette arbejde, samt ændringerne på målsæt-
ningsområdet kan ikke undgå at få konsekvenser for lærernes brug af læringsplatformen.  
 
Forhåbentlig træffer Assens Kommunes Byråd en beslutning om, at lærerne skal bruge lærings-
platformen der, hvor det giver mening.  
Erfaringer har helt tydeligt vist, at forældredelen bør nedprioriteres meget. Hovedparten af foræl-
drene bruger slet ikke platformen. Hvorfor skal lærerne så bruge kostbar arbejdstid på den del, når 
de fleste forældre foretrækker den direkte kommunikation med læreren ved f. eks. forældresamta-
ler. 
 
Åbent kursus 
 
Efter en lang pause, havde vi fra kredsens side sparet op til at kunne afholde et åbent medlemskur-
sus. Vi havde langt os i selen for at sammensætte et spændende og inspirerende program. 73 af 
kredsens medlemmer havde et par gode dage på Gl. Avernæs.  
 
Kigger vi på tilbagemeldingerne på kursusevalueringen, vurderede deltagerne nemlig det samlede 
kursus til 9,3 på en skala til 10. Det er vi rigtig glade for. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, 
hvornår der igen bliver råd til et tilsvarende kursus, men det er helt bestemt noget, som vil blive 
prioriteret, når økonomien igen tillader det. 



Folkeskoleideal 
 
På Danmarks Lærerforenings kongres i 2016 blev arbejdet med at formulere foreningens Folkesko-
leideal sat i gang. Her ved slutningen af 2018 er man nået så langt, at det forventes, at kongressen i 
efteråret 2019 skal tage stilling til de endelige formuleringer. I januar/februar 2019 bliver der 
afholdt 5 medlemsmøder, hvor man som almindeligt medlem har mulighed for at deltage og der-
med få indflydelse på foreningens udformning af lærernes eget ideal for Folkeskolen. 
 
Til slut vil jeg sige mange tak for samarbejdet i 2018 og ønske alle en god jul og godt nytår. 
 
John Rasmussen 
Kredsformand 
 

 
Juleferie? 
 
Nu nærmer julen sig og dermed kommer, med samme regelmæssighed som gløgg og klej-
ner, spørgsmålet om der er mulighed for at få erstatningsferie, hvis man er syg i julen.  
Svaret er nej, da der ganske vist er elevferie, men der er ikke tale om egentlig ferie for de 
ansatte. Vi holder vores 25 feriedage i de sidste 20 hverdage i juli og i uge 42.  
 
Når du alligevel holder fri i julen (med god samvittighed), skyldes det, at de arbejdsdage, 
der ligger i elevernes juleferie er såkaldte 0-dage. 0-dage er arbejdsdage, hvor du ikke skal 
møde på arbejde. For hver 0-dag lægges der 7,4 timer i puljen af ikke-disponeret tid. Denne 
pulje bruges af skoleleder og lærer til lejrskoler, elevsamtaler, skolefest, ekstra forberedel-
se, skolebestyrelsesarbejde o.a., som ligger udenfor mødetid.  
 
Du kan følge på din opgaveoversigt, hvor meget ikke-disponeret tid du har til resten af sko-
leåret. Det kræver, at du løbende registrerer og får godkendt opgaver i PULS. Derfor er den-
ne registrering vigtig, selvom den for mange føles som en unødvendig og besværlig ekstra 
arbejdsopgave. Indtrykket er dog, at registrering er blevet indopereret som en vane hos 
langt hovedparten af lærere/børnehaveklasseledere i Assens Kommune.  
 
Registrering er en betingelse for at få udbetalt ikke-planlagt overarbejde og ekstra under-
visningstillæg for undervisningstimer over 750 timer. Dette sker med opgørelsen ved norm-
periodens slutning d. 31/7 2019. 
 
6. ferieuge. 
Mange lærere har stadig den 6. ferieuge til gode. Nogle vil afholde den i uge 7. Andre vil 
placerede den udenfor.  
 
Følgende er særligt vigtigt for nyansatte efter d. 1/1 2017. 
 
Hvis du er blevet ansat i Assens Kommune senere end d. 1/1 2017 - og dermed ikke har op-
tjent en fuld 6. ferieuge med løn i indeværende ferieår - skal du kontakte din skoleleder, og 
drøfte hvordan du arbejder i uge 7. Hvis du holder ferie uden at have optjent ferie med løn, 
vil du blive trukket i løn ved den kommende lønudbetaling.  



Det er op til dig, om du ønsker at møde på arbejde og dermed få udbetalt sædvanlig løn, 
eller du ønsker at holde ferie uden løn. Det skal sædvanligvis meddeles til skoleleder senest 
d. 1. februar, om man i det kommende skoleår ønsker at afholde eller få udbetalt den 6. 
ferieuge.  
 
Hvis det endnu ikke er meddelt, måske fordi du er blevet ansat senere, er det vigtigt, at du 
får talt med din skoleleder om dette.  
Har man først afholdt 6. ferieuge i uge 7 og derefter opdager, at man er blevet trukket i løn, 
kan det ikke ændres med tilbagevirkende kraft.  
 
Bankskifte: 
 
Vi har lukket vores konto i Danske Bank som følge af efterårets afsløringer. Derfor skal de af 
vores medlemmer, som betaler kontingent via bankoverførsel, fremover indbetale til reg.nr. 
0400 kontonummer 1090000574 i Lån & Spar Bank. 
 
Karsten Jørgensen, sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds 
 

 

 

 

 

 

 

 

I ønskes en god jul og et godt nytår. 

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 
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Danmarks Lærerforening, kreds 84. 
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