
Skriftlig beretning 2019 

 

Forhandlinger om lokal arbejdstidsaftale 

På grund af de centrale overenskomstforhandlinger har der i 2018 væ-

ret en lang pause i de lokale arbejdstidsforhandlinger. Sidst på efter-

året genoptog kreds og kommune forhandlingerne med henblik på at 

nå i mål med en arbejdstidsaftale, som skulle indeholde et maksimum 

for undervisning (kredsens ønske) og en frigørelse fra opgørelsesbe-

stemmelser (kommunens ønske). Vi måtte imidlertid konstatere, at 

det på grund af den økonomiske situation ikke var muligt at nå i mål. 

Bl.a. ville et maksimum for undervisning blive for højt, til at vi fra kred-

sens side ville indgå en sådan aftale. Forhandlingerne er derfor sat på 

standby på ubestemt tid, og det er i stedet aftalt, at der i begyndelsen 

af 2019 arbejdes med justeringer af det eksisterende Dialogpapir. 

Kredsens holdning: Det er for farligt at låse sig fast på et for højt 

maksimum på undervisning, som udspringer af en dårlig økonomi på 

skolerne. 

 

Personalesituationen 

Desværre bød 2018 igen på nedlæggelse af alt for mange lærerstil-

linger med afskedigelser til følge. Assens Kommune er forpligtet til 

- og udviser stor vilje til - omplacering i høringsperioden, men den 

vilje stopper omgående, når den endelige afsked er fremsendt. 

Trods en årlig personaleomsætning på 15 – 16 % har det ikke væ-

ret muligt at få Assens Kommune til at trække opsigelser tilbage, 

hvis der opstår ledige stillinger i den enkeltes opsigelsesperiode. 

Kredsen mener: Det vil være god personalepolitik at tilbyde ledi-

ge stillinger til evt. opsagte lærere i hele opsigelsesperioden. 



Dialogpapir 2018 

Siden 2014 har vi i Assens Kommune haft et Dialogpapir om ar-

bejdstid. Papiret beskriver hvilke fælles holdninger/aftaler kreds og 

kommune har vedr. arbejdstidsspørgsmål. Omkring sommerferien 

2018 blev papiret justeret i forhold til flekstid og lejrskoler. Der er 

nu – efter aftale på den enkelte skole – mulighed for mere flekstid 

end de 2 timer, der hidtil har været aftalt. Det er også aftalt, hvor-

dan rådighedstimer ved hjemkomst fra lejrskole håndteres.  

Kredsens holdning: Dialogpapiret bør åbnes endnu mere i forhold 

til at skabe friere rammer for den enkelte lærers arbejdstidsplan-

lægning. 

Det kommunale budget 2018. 

I efteråret 2017 indgik politikerne i Assens Kommune et rigtigt 

”valgbudget”, så 2018 tegnede lyst og roligt. Valget var dog dårligt 

overstået, før den reelle økonomiske virkelighed meldte sig, og regnin-

gerne for ”valgbudgettet” skulle betales. 2018 blev i stedet for økono-

misk ro og fred aflyst af genopretningsplaner, indkøbsstop, vikarstop 

og generelle besparelser med store konsekvenser for skolerne. 

Kredsen efterlyser: Større politisk ansvarlighed fra vores Byråd 

Budget 2019. 

Vi bliver hele tiden overdænget med bekymringer om, at vi bruger alt 

for mange penge på kommunal service i Assens Kommune, og at rege-

ringens økonomiske straf hænger lige over hovedet. Samtidig kan vi 

konstatere, at skolevæsenet i Assens Kommune er fra 20 – 70 mio. kr. 

billigere end andre fynske kommuner. Det kan altså ikke være skole-

området, som er årsag til driftsoverskridelser. I 2017 besluttede Byrå-

det i enighed, at man ikke ville være kendt for at være Fyns billigste 

skolevæsen, men det bedste. 

Kredsen mener: Det er på tide, at Byrådet lever op til egne visioner 

og får skaffet den nødvendige finansiering til det skolevæsen, man 

har besluttet at drive. 



Strukturdebat 

Strukturdebatten i 2017/18 var alt andet end sober at være vidne 

til. Hele strukturdebatten skabte en helt unødvendig uro på skole-

området, og dønningerne er nået langt ind i 2018 på grund af bl.a. 

tilbagerulning af allerede trufne beslutninger. I skrivende stund er 

man politisk i gang med at åbne endnu en tilbagerulning i forhold 

til fælles ledelse. 

Kredsen forventer: Når der træffes strukturbeslutninger, skal det 

ske med så bredt et politisk flertal, at der ikke skabes uro om de 

trufne beslutninger efterfølgende. 

Tildelingsmodeller for inklusion 

I 2018 er det forberedende arbejde hen mod en socioøkonomisk tilde-

ling af inklusionsmidler begyndt. Grundlæggende er det en god idé at 

tildele inklusionsmidler efter socioøkonomiske principper. Kædet sam-

men med incitamentsstyring og generel dårlig økonomi på skolerne er 

det dog nærliggende at frygte, at det bliver økonomien, som styrer, 

hvilke inklusionstilbud, der kan gives – og ikke barnets konkrete be-

hov. 

Kredsen mener: Den nuværende tildelingsmodel med kr. pr. elev bør 

ændres, så der i højere grad tages udgangspunkt i, hvilke reelle be-

hov der er på alle kommunens skoler. 



Ny hovedorganisation 

I 2018 besluttede LO og FTF at lægge sig sammen i en ny hovedor-

ganisation – FH. FH står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Kigger man på hele forløbet omkring overenskomstforhandlinger-

ne i 2018 står det klart, at det – på trods af sprækker – var sam-

menholdet på tværs, som var med til at skabe et resultat. Forvent-

ningen er da også, at en samlet hovedorganisation vil stille løn-

modtagerne stærkere i kommende forhandlinger. Frem mod 2021 

skal den lokale struktur i den nye hovedorganisation forhandles på 

plads. 

Kredsen vil arbejde for: I DLF er vores lokale struktur en stor styr-

ke, så vi ser gerne en lokal struktur på Fyn i den nye hovedorgani-

sation. 

OK18 

Overenskomstforhandlingerne i 2018 blev en gyser af rang, med for-

ligsinstitutionen, konfliktvarsler og udsættelser af samme. I sidste en-

de blev der dog indgået forlig på alle områder. Ser man på lønstignin-

gerne, er der generel tilfredshed med resultatet. Set fra lærerside kun-

ne vi godt have ønsket en central arbejdstidsaftale, men omvendt er 

det kun de færreste, som tror på, at vi – stående alene som lærergrup-

pe – i en konflikt kunne have opnået en tilfredsstillende arbejdstids-

aftale. 

Kredsen mener: Blækket på arbejdstidskommissionens anbefalinger 

skal dårligt være tørt, før KL og DLF påbegynder forhandlingerne om 

en ny central arbejdstidsaftale. 



Åbent kursus 2018  
  
Efter flere års “pause” genopstod Åbent Kursus for kredsens med-
lemmer i 2018. Omkring 80 medlemmer var tilmeldt, og deltager-
ne blev præsenteret for:  
  

Arbejdstid 2019 v. Esben Krægpøth og John Rasmussen. 
Folkeskolen – efter læringsmålstyringen v. Keld Skovmand. 
Afvæbnet kritik v. Rasmus Willig. 
Djøf med løgn II – et show om vores absurde arbejdsliv v. Per 
Helge. 
  

Kredsen fik mange positive tilbagemeldinger i løbet af kurset, og 
den efterfølgende evaluering viste stor tilfredshed.  
  
Kredsen mener: Åbent medlemskursus er en god måde at invol-
vere kredsens medlemmer i det faglige arbejde. 

Arbejdstidskommissionen 

I efteråret 2018 gik arbejdstidskommissionen i gang med sit ar-

bejde. Indtil videre er tiden hovedsalig gået med skolebesøg, 

hvor de lokale arbejdsforhold søges afdækket både gennem indi-

viduelle samtaler og gruppesamtaler med lærere/ledere på sko-

len. Kommissionen har ofte bedt om en samtale med den lærer, 

som har mest undervisning, og har på ingen måde ønsket at se 

skolens eget ”glansbillede udadtil”. 

Kredsen forventer: At kommissionen kommer med et reelt bud 

på arbejdstidselementer, som fremadrettet kan forbedre lærer-

nes arbejdsmiljø – f.eks. en sammenhæng mellem undervisning 

og forberedelse. 



Ny MED-aftale 

HovedMED i Assens Kommune har i 2018 brugt kræfter på at ska-

be grundlaget for en ny MED-aftale. Den gamle aftale stammer til-

bage fra kommunesammenlægningen i 2007, hvor det var vigtigt 

at få samarbejdskulturerne fra de 6 gamle kommuner og Fyns Amt 

indarbejdet i en aftale. Et stort ønske var at få en ny, og mere 

kortfattet/brugbar aftale. Det er lykkedes, og der er stor forvent-

ning til, at den nye aftale vil være mere brugbar i det daglige sam-

arbejde mellem ledere og medarbejdere. 

Kredsen mener: Den nye MED-aftale er gennemsyret af ønsket 

om et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, inden 

beslutninger træffes. 

HovedMED og FællesMED 

Arbejdet i HovedMED og FællesMED har i 2018 været præget af den 

ene besparelsesrunde/opbremsningsrunde efter den anden. Medar-

bejdersiden har stået fast om det princip, at rammebesparelser ikke 

kan anbefales. Vi har gang på gang skrevet til Byråd/udvalg, at politi-

kerne selv skal stå på mål for, hvilke serviceforringelser de ønsker at 

gennemføre. Den opgave skal ikke decentraliseres ved ”blot” at fjerne 

et beløb pr. barn. 

Kredsen mener: Tag nu politisk ansvar for de besparelser I som Byråd 

gennemfører. 



DLF´s kongres 

På kongressen d. 30.-31. oktober drøftede vi folkeskoleideal, 

DLF´s arbejde i den nye hovedorganisation Fagbevægelsens 

Hovedorganisation, Ny-start samarbejdet og evaluering af 

OK18. OK18 gav løfter om en ny samlet fagbevægelse, hvor 

lærerne måtte tage til takke med Ny Start i stedet for en ny 

arbejdstidsaftale. Det har dog efterfølgende vist sig, at signa-

lerne fra arbejdet med lærernes arbejdstid i den nedsatte 

kommission foreløbig tegner positivt.  

 

Løntjek 

Kredsen tilbød løntjek i efteråret 2018. Denne gang opfordrede vi til, at 

man indsendte sin lønseddel, hvorpå man ville modtage skriftligt svar. 

Kredsen er på denne måde blevet opmærksomme på flere forhold:  

Ved overgang fra at være tidsbegrænset ansat til at være fastansat, 

har man som uddannet lærer ret til et løntrin for fastholdelse/

tiltrækning. Dette var ikke sket i et par tilfælde.  

Hvis man udnytter retten til at gå ned i tid, efter at man er fyldt 60 år

(overgangsordningen for aldersreduktion), skal man have udreg-

net en personlig pensionsprocent, som sikrer, at man får indbetalt, 

hvad der svarer til en fuldtidsansats pensionsindbetaling.  

En lærer fik efterbetalt differencen mellem en ansættelse på 80 % og 

fuld tid, hvilket ikke var sket ved overgangen til en fuldtidsan-

sættelse.  

Alt i alt var der tale om ikke-ubetydelige løn- og pensionsmidler, som blev 

opfanget i løntjekket. 

Kredsen mener: Vi opfordrer til at medlemmerne gør brug af løntjek. 

Også gerne udenfor perioder, hvor vi kører kampagnen. 



Undervisning i dansk som andetsprog            

Med nedlæggelsen af modtageklasserne forsvandt også en række 

udbetalinger af tillæg for undervisning i dansk som andetsprog. 

Kredsen har arbejdet på at få skolelederne til at anerkende, at der 

er tale om undervisning i dansk som andetsprog, hvis man har en 

elev, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kon-

takt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens un-

dervisning, lærer dansk. For at understøtte lærernes arbejde gen-

nemfører Assens Kommune et korterevarende kursus i dansk som 

andetsprog, der dels opleves som helt utilstrækkeligt, dels har ta-

get udgangspunkt i et alt for lavt niveau. 

Kredsen mener: Lærerne skal være uddannet til opgaven og have 

mulighed for at udføre den med tilstrækkelig kvalitet. Det er ikke 

tilfældet i øjeblikket. 

Lokale lønforhandlinger   

De lokale lønforhandlinger skulle være indledt i efteråret 2017, men 

blev udsat til januar 2018. Kredsen forhandlede med de enkelte skole-

ledere, da vores første oplæg om en generel forhøjelse af Assens-

tillægget blev afvist af kommunen. Resultatet af forhandlingerne blev 

derfor forskelligt fra skole til skole. Arbejdsgiversiden var meget længe 

om at afslutte forhandlingen med skriftlige aftaler. Mens enkelte afta-

ler blev underskrevet ved selve mødet, blev den sidste aftale under-

skrevet i december, altså 11 måneder efter selve forhandlingen. 

Kredsen mener: Lokalløn skal udmøntes i henhold til rammeaftale 

om lokalløn for lærere m.fl. Kommunen skal leve op til sit eget mål 

om udmøntning af 8,7 % af lønsummen i lokallønsmidler. 



Sagsbehandling    

Kredsen er løbende i kontakt med medlemmer i store eller små 

sager. Vi yder sagsbehandling ved sygemeldinger, samtaler med 

arbejdsgiver, a-kasse eller jobcenter, barselsplanlægning, lønbe-

regning og meget andet. Vi yder også rådgivning ved tjeneste-

mandspensionering og en første vejledning ved overenskomstan-

sattes pensionering. Vi er ofte involveret i forløb vedr. afklaring i 

forhold til fleksjob. Vi er aftalepart mht. lønaftaleskemaer ved ny-

ansættelser eller tildeling af ekstra løntillæg. Og vi rådgiver om fe-

riespørgsmål. Med den nye ferielov, der træder endeligt i kraft d. 

1/9 2020, forudser vi, at der også her bliver en del spørgsmål at 

besvare. Endelig står vi f.eks. til rådighed ved spørgsmål om vold, 

trusler og magtanvendelse, forældreklager, politianmeldelse, yt-

ringsfrihed og arbejdsmiljø. Listen over sagsområder er omfatten-

de og ikke fuldt beskrevet her. 

Ca. 25 % af medlemmerne gør i løbet af et skoleår brug af deres 

mulighed for at få rådgivning indenfor en række områder.   

Persondataforordningen   

Fra d. 25/5 2018 trådte de nye regler for behandling af personfølsom-

me oplysninger i kraft. Vi har været vores sagsbehandling igennem og 

oprettet en række procedurer i den forbindelse. Alt sammen noget 

som medlemmerne ikke direkte mærker til. Formålet med handlinger-

ne, at sikre det enkelte medlems krav på, at vi behandler personføl-

somme oplysninger korrekt og ifølge lovgivningen, er vigtig og nødven-

dig. 

Kredsen mener: Vi behandler fortsat personfølsomme oplysninger i 

fuld fortrolighed og i overensstemmelse med lovgivningen. 



Fælles Mål – hvad nu?  
  
I juni 2018 var både undervisningsministerens rådgivningsgruppe 
og arbejdsgruppe klar med henholdsvis pejlemærker og anbefalin-
ger i forbindelse med aftalen om lempelser af bindingerne i Fælles 
Mål. Det er af stor betydning, at både DLF, KL og Skolelederfor-
eningen bakker op om disse pejlemærker og anbefalinger. Der er 
eksempelvis enighed om, at de færre bindinger skal give øget lokal 
og didaktisk frihed til skolerne, ligesom man vægter en styrkelse af 
den professionelle dømmekraft. I øvrigt tales der ikke længere om 
”læringsmålstyret undervisning”.  
  
Kredsen mener: Vi har en forventning om, at Undervisningsmini-
steriets pejlemærker og anbefalinger får afsmittende effekt på 
arbejdet med Meebook og elevplaner på kommunens skoler. 
Meebook bør udelukkende være et arbejdsredskab for lærerne.  

 



Styrket samarbejde med AMR 

Kredsene skal hjælpe enkeltmedlemmer, der henvender sig om 

arbejdsmiljøspørgsmål og yde bistand i arbejdet for medlemmer, 

der er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter. 

Der lægges op til et styrket samarbejde mellem de lokale kredse og 

AMR på skolerne, og i den forbindelse inviterer kredsen til fælles-

møde for AMR og TR omkring ny MED aftale 4 marts. 

Registrering af arbejdsskader 

Vestfyns Lærerkreds har også i 2018 haft fokus på arbejdsskader. Der 

er behov for opmærksomhed, fordi antallet af anmeldelser er støt sti-

gende, og antallet af erstatninger samtidig er faldende. 

Det er altså en klar tendens, at det bliver stadig sværere at føre bevis 

for, at skaden udelukkende er opstået på arbejdspladsen, og at den vil 

påvirke ens fremtidige arbejdsliv. Det gælder specielt erhvervssyg-

domme som følge af kontinuerlig arbejdsbelastning. 

Vestfyns Lærerkreds har tidligere afholdt informationsmøde for TR i 

forbindelse med pjecen ”Vold og trusler om vold”, og i maj 2018 

afholdt kredsen oplæg for AMR om arbejdsskader, specielt med fokus 

på korrekt registrering af hændelser på arbejdspladsen. 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at psykiske arbejdsskader 

håndteres centralt (henvendelse stadig til kreds, som sender videre). 

 

Kredsen mener: Der skal på hver enkelt skole være udarbejdet klare 

aftaler for håndtering og registrering af arbejdsskader i MED, og dis-

se retningslinjer skal være kendt af alle ansatte på skolen, så vi und-

går fejlregistrering.  



 

Kredskontor: 

Søndergade 1A,  

5620 Glamsbjerg 

tlf. 64721064 

e-mail:  

084@dlf.org 

Hjemmeside:  

www.vestfyns-laererkreds.dk 

 

 

 

  

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. 

Arbejdsmiljøåret 2019 

8/1 blev arbejdsmiljøåret 2019 skudt i gang med en 

stor fælles konference for AMR i den nye fælles ho-

vedorganisation (FH) . Simon deltog som kredsens 

arbejdsmiljøansvarlige.  

Der var bl.a. oplæg af Rasmus Willig under over-

skriften “Fra flexicurity til Flexisme” om det konstan-

te pres på offentligt ansatte. 

Fagforbundene i den ny hovedorganisation FH sætter 

i 2019 fokus på at støtte arbejdsmiljørepræsentanter-

ne i de vigtige opgaver, der hver dag følger med hver-

vet som kollegernes repræsentant. Der sættes en 

kampagne i gang, der skal sikre bedre arbejdsmiljø 

ude på arbejdspladserne gennem styrkelse af ar-

bejdsmiljørepræsentanten.   

Målet er, at der skal være aktiviteter over hele landet 

i løbet af 2019. 

Kredsens arbejdsmiljøpolitik vil blive taget op til revi-

sion i 2019. 

mailto:084@dlf.org
http://www.vestfyns-laererkreds.dk/

