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Arbejdstid. 
Dette sommernyhedsbrev er i år lidt forsinket, men jeg ville gerne have de sidste nyheder 
om de lokale arbejdstidsforhandlinger med. 
Der er desværre ikke positive nyheder. Vi er ikke nået i mål med en lokal arbejdstidsaftale 
med max. på lærerens undervisning. Vi har dog aftalt med Assens Kommune, at vi fort-
sætter drøftelserne i august måned med henblik på at finde nye veje til en lokal aftale. 
 
Da der ikke kunne opnås enighed om en arbejdstidsaftale gik vi i stedet over til at drøfte 
det eksisterende Dialogpapir om håndtering af lærernes arbejde i Assens Kommune. På 
rundturen til skolernes Faglige Klubber fik vi talt med rigtig mange lærere, og vi fik et helt 
klart billede af, hvad lærerne ønsker i forhold til de fortsatte drøftelser af Dialogpapiret.  
 
Vi må desværre konstatere, at der er så store ideologiske forskelle mellem lærernes ønsker 
og Assens Kommunes administrations ønsker. I Assens Kommune holder man stædigt fast i, 
at der kun kan laves individuelle aftaler i forhold til lærerens arbejdstid. Lærerne ønsker 
helt klart fælles kollektive aftaler. Assens Kommune holder lige så stædigt fast i fuld tilste-
deværelse, hvor lærerne ønsker friere rammer for flekstid med mulighed for – efter eget 
ønske – at placere noget af arbejdstiden hjemme. Som kreds ønskede vi en løsning på vi-
karproblematikken, som i den grad er med til at stresse lærerne. 
 
En del af OK-18 var det fælles projekt med KL - ”Ny Start”. Meningen var, at kredse og kom-
muner skulle komme ”tættere på hinanden” i forhold til at skabe mærkbare forbedringer 
for lærerne. Vi kan nu konstatere, at den vilje på ingen måde har været til stede hos Assens 
Kommunes administration og skolelederne. Det Dialogpapir, vi endte med at få ”tilbudt”, 
var dårligere, end det vi har i indeværende skoleår incl. div. tidligere mundtlige tilsagn. Vi 
har derfor i enighed med vore tillidsrepræsentanter trukket os ud af samarbejdet med As-
sens Kommune om et fælles Dialogpapir. 
 
Konsekvensen af det er, at skolerne fra 1. august 2019 arbejder rent efter Lov 409 med se-
nere justeringer ved OK-15 og OK-18. Assens Kommune kan egenhændigt vælge at udsen-
de et administrationsgrundlag i forhold til håndtering af arbejdstid til skolelederne.  
Som kreds vil vi naturligvis holde nøje øje med, om arbejdstidsbestemmelserne i Lov 409 
bliver overholdt. 
 
I rigtig mange andre kommuner, er man for længst gået bort fra den rigide holdning til læ-
rernes arbejdstid, som eksisterer hos administrationen i Assens Kommune. Der er i andre 
kommuner både lokale arbejdstidsaftaler, mulighed for hjemmearbejde og friere flekstid. 
Assens Kommune forbliver en SORT PLET på DLF´s landkort over arbejdstid i de danske 
kommuner. 
 
 
 



Så blev lærerne ”kørt over” – igen. Denne gang af Assens Kommune 
I 2013 blev lærerne ”normaliseret”. En af ”normaliseringerne” var, at vi modsat hovedpar-
ten af det øvrige offentlige arbejdsmarked ikke længere har en fast brutto årsnorm på 
1924 timer. I næste skoleår betyder det, at lærerne skal præstere 2 dages arbejde mere 
end andre offentlige grupper, da vores brutto årsnorm ikke er på 1924 timer, men på 
1938,6 timer. 
 
Oven i det kommer indførelsen af den nye ferielov, hvor der er der opstået den teknikali-
tet, at alle kommer til at ”mangle” 4 feriedage næste sommer. Den situation skal Assens 
Kommune håndtere! 
Fra kredsens side har vi foreslået, at man – i stil med rigtig mange andre kommuner – giver 
lærerne frihed til at bruge disse 4 dages arbejdstimer på ekstra forberedelse/
efterbehandling i løbet af skoleåret, eller evt. at bruge timerne i forbindelse med imple-
menteringen af AULA. 
 
Men….som overskriften til dette afsnit indikerer, så er det bestemt ikke samarbejdets ånd, 
som præger kulturen på arbejdstidsområdet i Assens Kommune. Der bliver fra administra-
tionen udsendt et DIKTAT til skolerne om, at der skal placeres 4 arbejdsdage på tidspunk-
ter, hvor eleverne ikke er på skolen. Mellem jul og nytår, op til påske eller lignende. 
Denne håndtering vil vi som kreds på INGEN MÅDE tage et medansvar for. 
 
Jeg kan kun opfordre alle lærere til at lægge en tilsvarende rigid holdning til arbejdet i næ-
ste skoleår, og holde sig meget stringent til arbejdstidsreglerne. 
Det var desværre ikke opløftende ord fra min side her op til en yderst velfortjent sommer-
ferie. Eneste lyspunkt er forhåbningerne til de anbefalinger, som skal komme fra arbejds-
tidskommissionen d. 16. december. Forhåbentlig afføder det et resultat hen over foråret, 
som kan give lærerne i Assens Kommune væsentligt bedre arbejdsforhold, end det er til-
fældet i øjeblikket. 
 
27.6.2019 John Rasmussen Kredsformand 
 

Lønforbedringer 1. april 2019 

Børnehaveklasseledere: 

For børnehaveklasseledere på grundløn hæves kvalifikationsløntrinnet med fuldt gennem-
slag efter 12 års ansættelse fra løntrin 33 + 7.000 til løntrin 37. Dette betyder konkret at 
indplaceringen efter 12 år ansættelse stiger fra 350.119 kr. til 364.575 kr. årligt i aktuelt 
niveau.  
Da vi i Assens har et lokalt aftalt løntrin for fastholdelse/tiltrækning vil man samlet stige til 
løntrin 38, hvilket er en yderligere lønforbedring. 
For børnehaveklasseledere på personlig ordning (protokollat 2) hæves undervisertillægget 
fra 7.900 kr. til 15.400 kr. i 31.3 2000 niveau. Dette betyder konkret at undervisertillægget 
stiger fra 10.803 kr. til 21.210 kr. i årligt aktuelt niveau. 
Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for vejledning af pædagogstuderende i prak-
tik. 
 

 



Fritvalgstillæg: 

Fritvalgstillægget hæves fra 0,64 % til 0,83 %. Navnet hentyder til, at man frit kan vælge 
mellem at få det udbetalt eller indbetalt på sin pensionskonto. Ønsker man det sidste, skal 
man give arbejdsgiver skriftligt besked senest d. 1. oktober, for at det træder i kraft i det 
efterfølgende kalenderår. 
 
Næste lønstigning vil træde i kraft d. 1.10.2019. Her vil ske en generel stigning på 1,00 %, 
plus reguleringsordningen, der påvirker med 0,01 %, til i alt 1,01 %. 
 

Lønsager: 

Vi har hjulpet en del medlemmer med at få korrekt løn i dette skoleår. Vi er tæt på 1/2 mil-

lion kroner, som medlemmerne har fået efterbetalt. 

Vi har netop hjulpet et medlem, der ikke havde fået registreret al sin erfaring fra tidligere 

lærerarbejde. Denne lærer fik efterbetalt 58.000 kr. 

Vi vil derfor opfordre til, at man er opmærksom på, om Assens Kommune har modtaget do-

kumentation for tidligere ansættelser, efter endt lærer– eller pædagogeksamen, hvor ud-

dannelsen har været en forudsætning for ansættelsen. 

Man er altid velkommen til at spørge sin TR eller kredsen, hvis man er i tvivl, om man får 

den korrekte løn. 

 

Afholdelse af ferie i juli 2019. 

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

Optjeningsåret for det igangværende ferieår er kalenderåret 2018. Hvis du ikke har været 

ansat i hele 2018 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 2018, har du optjent 5 måne-

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

der hele ferien. Har du feriepenge fra et andet ansættelsesforhold i 2018, skal du herefter 

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

løbet af 2018. Og endelig kan du, ved at melde dig ledig på den 1. feriedag uden løn, opnå 

ret til arbejdsløshedsdagpenge. 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. 

  
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 

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


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. 

Overgang til nye ferieregler fra 1/9 2020. 
Pr. 1/9 2020 overgår vi til de nye regler om samtidighedsferie. I overgangsperioden vil der 
derfor være nogle ting, der ikke er som vanligt. 
Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjener vi ferie med løn til afholdelse i perioden 1. 
maj 2020 – 31. august 2020. Altså en kortere optjeningsperiode end sædvanligt og et korte-
re ”ferieår” end sædvanligt. 
Det betyder, at vi næste juli 2020 kun har optjent 16,64 feriedage med løn, hvis vi har væ-
ret ansat fra 1. januar 2019 – 31. august. 2019. De 16 feriedage med løn afholdes i juli 
2020.  
Hermed er der 4 ekstra arbejdsdage i skoleåret 1. august 2019 – 31. juli 2020.  John Ras-
mussen har skrevet om dette i sit indlæg. 
I skal også være opmærksomme på, at Særlig feriegodtgørelse til udbetaling i 
april 2020 vil være påvirket. Der udbetales 1,95 % på baggrund af lønnen i perioden 
1. august 2019 – 31. august 2019. For perioden 1. september 2019 – 31. december 2019 
indbetales 1 % i den ferieopsparing, som indefryses, indtil man går på pension. De sidste 
0,95 % udbetales i april måned 2020. Det betyder, at udbetalingen af den særlige feriegodt-
gørelse i april 2020 vil være på et lavere niveau, end hvad vi er vant til. Fra 2021 er den til-
bage på sædvanligt niveau, men vi skal til at vænne os til, at den udbetales ad tre omgange 
i april, maj og august fremover. 
 
Ferie, der optjenes fra 1. september 2019, vil ligeledes indefryses. Det betyder, at medar-
bejdere, der ansættes senere end 1. januar 2019, der ikke har optjent fuld ferie til somme-
ren 2020, i stedet kan anvende op til 8,3 dage af den ferie, der indefryses. Dette gælder kun 
for medarbejdere, der optjener feriedage til indefrysning fra 1. september 2019 til 31. de-
cember 2019, og som har optjent mindre end 8,3 feriedage eller ingen feriedage i perioden 
fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020.  
 
Hvis du har spørgsmål vedr. dine forhold i forbindelse med overgangsoordningen, bedes du 
henvende dig til kredsen. 
 
I december 2019 forventer man, at der udsendes en vejledning om samtidighedsferie, når 
overgangsordningen er overstået i september 2020. 
 

 

http://www.vestfyns-laererkreds.dk/spoergsmaal-svar/ferieregler/sygdom-under-ferie-erstatningsferie


Galschiøt og Klintebjerg Havn. 
 

Den 2. april 2019 var vi med VIP – bus til Odense for at 
besøge Jens Galschiøt og senere til Klintebjerg Havn.  
Hos Galschiøt fik vi en livlig og humoristisk gennemgang 
af værksted, tidligere - og igangværende projekter. En 
verden med troen på at kunst - med skæve vinkler til 
samfundets udfordringer - kan vise flere facetter af en 
sag. 
 
 

Bussen sættes i gang – lækre burgere fra Vissenbjerg Bageri indtages ved bussens borde – 
på vej mod Klintebjerg Havn. 
Havnen  ligger smukt ved indsejlingen til Odense Kanal og med udsigt til Lindøkranen og 
Vigelsø. Vi fik rettet benene ud i området ved havnen. 
Derefter blev der serveret kaffe og othellolagkage.  
På hjemturen kom højskolesangbogen frem og vi sang akkompagneret af chaufførens kla-
verspil. 
En god dag i et fornøjeligt selskab. 

 

 

 

 

 

 

 

Årets sommerudflugt gik til Koldinghus og Jelling onsdag den 15. maj 2019. 
På en rasteplads i Middelfart serverede buschaufføren kaffe og rundstykker. 
Derefter kørte vi til Koldinghus, hvor vi fik guidet rundvisning med efterfølgende frokost. 
Senere i Jelling – i flot vejr – fik vi et foredrag om Kongernes Jelling.  
Vi sluttede her af med kaffe og lagkage. 
En dag i historiens tegn. Det var en god dag i et hyggeligt selskab. 
Næste begivenhed er mandag den 4. nov. 2019 på Vissenbjerg Storkro. Her vil højskolelæ-
rer Niels Ole Frederiksen fortælle om Christian den Tiende : Helt eller skurk. Det er Vends 
Lærerkreds, som står for dette arrangement. 
Onsdag den 4. dec. 2019 har vi arrangeret julefrokost på Gammel Avernæs. 

Med venlig hilsen pensionistudvalget 



I ønskes alle en god sommerferie. 
Kredsstyrelsen 

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. 

Fra pensionistmedlemmernes 
tur til Jelling. 
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