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Kære medlem af Vestfyns Lærerkreds 
 
I Assens Kommune har vi i snart 3 år forsøgt at nå i mål med en lokal arbejdstidsaftale, og 
forhåbentlig kan kommissionens anbefalinger være det som gør, at vi endelig kommer helt 
i mål. Der er ikke revolutionerende nyt i anbefalingerne. At forberedelsestiden er presset, 
og ”ædes op” af alle mulige – og umulige – opgaver udefra, oplever de fleste lærere i deres 
dagligdag, men nu er der en kommission udefra, som siger det samme. Forhåbentlig kan 
det være anledning til, at Assens Kommune nu får øjnene op for, at der må ske noget på 
arbejdstidsområdet. Nu har vi haft Lov 409 i snart 6 skoleår.  
DET ER MERE END RIGELIGT. 
Der er i skrivende stund allerede aftalt et første møde om lærerkommissionens anbefalin-
ger, og fra kredsens side vil vi benytte anledningen til at presse på, for at vi får indarbejdet 
nogen af de gode anbefalinger, der nu er kommet. 
 
Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018, frem-
lagde som planlagt sin rapport mandag. Med den i hånden står vi med et helt nyt afsæt for 
de forhandlinger med KL, som også blev aftalt i 2018. Forhandlinger skal finde sted i det 
nye år, så vi forhåbentlig kan have en aftale på plads, inden de store OK forhandlinger for 
alle offentligt ansatte.  
 
Analyserne i kommissionens rapport giver os et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der 
kendetegner lærernes arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, 
der SKAL tages hånd om: 
 Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling 
 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 
 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 
 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kol-

legiale samarbejde på skolen 
 Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer 

og behov 
 
Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles an-
svar for folkeskolen og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbej-
de på alle niveauer. Det gælder på den enkelte skole, det gælder i kommunerne, og det 
gælder mellem DLF og KL centralt. 
Kommissionen bruger udtrykket ”samarbejdssporet”, og giver den klare vurdering, at hvis 
vi kan lykkes med at tænke nyt sammen, så får vi en bedre skole. Det handler helt banalt 
om at give lærerne de bedst mulige rammer for at levere god undervisning. Det, som ifølge 
kommissionen er vigtigt, er, at der er et forpligtende, reelt samarbejde, hvor vi tager et 
fælles ansvar for at forbedre lærernes arbejdssituation og dermed skabe bedre undervis-
ning.  



Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de udfordringer, som kom-
missionen peger på. Kommission er ikke kommet med svaret, kun analysen. Herfra er der 
en berettiget forventning om, at parterne finder hinanden.  Vi har et fælles mål om at skabe 
en god folkeskole – og det giver sig selv, at en god folkeskole forudsætter vilkår, der gør, at 
lærerne kan levere god undervisning. Kommissionen har gjort sit, og i det nye år tager par-
terne over. Forhandlingerne starter i marts, og det er målsætningen, at der kan landes en 
aftale hurtigst muligt derefter, gerne allerede i slutningen af april.  
Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at alle medlemmer af DLF holdes informe-
ret. Som et første vigtigt skridt har alle tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser over hele 
landet været samlet til stormøde i Odense tirsdag for at sikre, at de er bedst muligt klædt 
på til at besvare de spørgsmål, I selvfølgelig har om det videre forløb. 
 
Generalforsamling 
Onsdag d. 11. marts holder Vestfyns Lærerkreds ordinær generalforsamling på Glamsbjerg-
skolen. Der er ved denne generalforsamling valg til diverse poster i kredsen. Dette valg bli-
ver udskrevet i starten af januar. 
 
Status i forhold til den siddende kredsstyrelse er: 
 
Kredsformand:                     John Rasmussen           genopstiller 
Næstformand:                     Karsten Jørgensen genopstiller 
Kredsstyrelsesmedlem:  Anette Kristensen genopstiller 
Kredsstyrelsesmedlem:           Simon Gotthelf           genopstiller 
 
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår, som forhåbentlig byder på forbed-
ringer af lærernes arbejdstidsforhold – både lokalt og nationalt.  
 
 
 
 
 
 
 
18.12.2019 John Rasmussen, Kredsformand 
 
 
Løntjek: 
Dette års løntjek adskiller sig fra de forrige år, ved at Vestfyns Lærerkreds i år modtog en 
opgørelse over samtlige læreres løntillæg, udbetalt i august 2019. Hermed kunne vi syste-
matisk gennemgå samtlige læreres lønforhold og holde dem op imod de centrale og lokale 
lønaftaler. 
Det har været en interessant proces. 
 
På Glamsbjergskolen var et lokalt aftalt tillæg til alle lærere/børnehaveklasseledere aldrig 
kommet til udbetaling. Til gengæld var et tillæg, aftalt til at gælde fra 1.8.2020, kommet til 
udbetaling fra d. 1.8.2019.  
Assens Kommune ville trække udbetalingen af sidstnævnte tillæg tilbage, da de i juridisk 



forstand hævdede, at tillægget var modtaget i såkaldt ”ond tro”, altså at læreren, der har 
modtaget tillægget, burde have haft viden om, at vedkommende ikke var berettiget til dette 
tillæg. Vi bad derfor Assens Kommune om bevis for, at lærerne var orienteret om at tillæg-
get først skulle komme til udbetaling fra 1.8.2020. Da dette ikke forelå, har Assens Kommu-
ne indvilliget i at undlade at trække tillægget tilbage.  
Det er aftalt i proceduren for de lokale forhandlinger, at: ”Individuelle aftaler meddeles 
mundtligt til den enkelte medarbejder af lederen, samt skriftligt fra Organisation og Perso-
nale, når aftalen er underskrevet.” Der er således ikke tvivl om, at arbejdsgiver har forplig-
telsen til at meddele resultatet af lokallønsforhandlingen til medarbejderne. 
 
En række fastansatte lærere har aldrig fået et ekstra løntillæg for fastholdelse/tiltrækning. 
Disse er krævet betalt med tilbagevirkende kraft. Et tillæg for arbejde i AKT-klasse var tilsva-
rende ikke blevet udbetalt korrekt. 
For en række af disse løntillæg har vi krævet udbetaling af mora-renter, som er fastsat som 
nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 %. Altså en ikke-ubetydelig rente, hvis kra-
vet strækker sig flere år tilbage. 
Og endelig fik vi opdateret en række AMR-tillæg, der var ophørt, fordi der var blevet valgt 
ny AMR. 
 
Assens Kommune har som arbejdsgiver pligt til at udbetale korrekt løn. Oplevelsen af dette 
års løntjek har sat et kraftigt spørgsmålstegn ved, om Assens Kommune generelt lever op til 
denne forpligtelse. Kommunens mantra i de lokale lønforhandlinger har i årevis været, at 
lokallønnen skulle forhandles individuelt. Dette medfører, at administrationen af lønnen 
bliver kompliceret og bureaukratisk i en grad, så kommunen har svært ved at leve op til sine 
forpligtelser.  
Vestfyns Lærerkreds vil til enhver tid foretrække en enkel og ubureaukratisk løsning, f.eks. 
et Assens-tillæg, som samler alle lokallønsmidlerne op i et enkelt tillæg. Når vi har bragt 
dette på banen overfor kommunen, er det blevet afvist. 
Så må Assens Kommune vise, at de er i stand til at administrere efter egne retningslinjer. 
 
18.12.2019, Karsten Jørgensen, sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds. 

Kredskontor: 
Søndergade 1A,  
5620 Glamsbjerg 
tlf. 64721064 
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www.vestfyns-laererkreds.dk 
 
Kontorets åbningstider: 
 
Mandag — Torsdag      9 - 15 (tlf. til 17) 
Fredag                   9 - 12 (tlf. til 14)
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Næstformand, sagsbehandler, kasserer 
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Anette Kristensen, Aarupskolen 
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Simon Gotthelf, Tallerupskolen 
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