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Generalforsamling 2016. 
Ved generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen for perioden 1. april 2016-31. marts 

2018. John Rasmussen blev genvalgt til formand. Karsten Jørgensen (Pilehaveskolen) og 

Anette Kristensen (Aarupskolen) blev genvalgt til kredsstyrelsen, mens Simon Kristensen 

(Tallerupskolen) blev nyvalgt. For alle gjaldt, at valget skete uden kampvalg.  

Hanne Godsk Andersen (Assensskolen) havde valgt ikke at genopstille efter 17 års medlem-

skab af kredsstyrelsen. Der skal lyde en stor tak for indsatsen fra kredsstyrelsen. 

 

 

Forhandling af arbejdstid i skoleåret 2016/17 
Kredsen har været indkaldt til en møderække i foråret. Forhandlingerne er endnu ikke afslut-

tet, hvorfor vi ikke kan melde ud, hvad de munder ud i. Når det er tilfældet, udsender vi et 

Medlemsnyt. 

 

 

De økonomiske udsigter for folkeskolen i Assens Kommune. 
Kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne i Vestfyns Lærerkreds har siden efteråret diskute-

ret de økonomiske problemer, som folkeskolen i Assens Kommune står overfor i de kom-

mende år. 

 

Tilskuddet til at starte folkeskolereformen op forsvinder i 2017 og 2018. Det drejer sig om 

14,6 mio. kr. Spørger man politikerne, siger de typisk, at vi jo godt vidste, at de penge for-

svandt igen. Problemet er bare, at pengene er blevet brugt til at opfylde de nye krav i refor-

men. 

 - flere faglige undervisningslektioner 

 - indførelse af understøttende undervisning 

 - etablering af lektiecaféer 

 - indførelse af daglig motion 

Hvis disse arbejdsopgaver så også forsvandt, var der ikke de store problemer. Det gør de jo 

bare ikke! 

 

Samtidig med dette er skolerne presset af faldende elevtal, regeringens omprioriteringsbidrag 

og kommunens eget ønske om at finde økonomi til en råderumspulje. 

Som et femte element er der meget der tyder på, at inklusionsopgaven ikke falder i samme 

takt som elevtallet. Der skal altså inkluderes noget, der ligner samme antal som tidligere – 

blot for færre penge. 

 

Alle ovenstående problemstillinger kalder i den grad på politisk lederskab, så vi ikke ender 

med salamibesparelser, hvor den manglende politiske ansvarlighed blot decentraliseres til 

skolerne. 

Fra kredsens side mener vi, at det vil være at stille skolerne i en helt umulig og urimelig situ-

ation. 



Kredsstyrelsen fremsatte derfor på generalforsamlingen forslag om en skarp udtalelse til 

samtlige politikere. Samtidig med udtalelsen valgte vi at invitere til dialog frem for at gå til 

pressen. 

Det har i den grad givet positiv genklang. Samtlige partier i Byrådet har meldt tilbage med 

positiv interesse for at mødes med kredsen og drøfte ovenstående problemer. I skrivende 

stund har der været holdt møder med Venstre, Socialdemokraterne, SF og De Radikale, og 

flere møder er planlagt. 

Der skal fra min side lyde en stor ros til vore politikere for at tage imod invitationen. 

 

 

Undersøgelse af arbejdsforhold for lærerne. 
I 2013 udførte Danmarks Lærerforening en undersøgelse af lærernes vurdering af deres ar-

bejdsforhold. Undersøgelse blev foretaget efter konflikten, og inden Lov 409 var trådt i kraft. 

Præcis den samme undersøgelse er nu blevet gentaget, og man kan derfor se nogle klare indi-

katorer på, hvad indførelsen af Lov 409 har betydet for lærerarbejdet. 

 

Kigger man isoleret på skolerne i Assens Kommune er følgende områder særligt interessan-

te: 

Lærerarbejdspladser. 

I 2013 vurderede lærerne at muligheden for at forberede sig på skolen var til et 5-tal på en 

skala fra 0 – 10 

I 2015 var dette tal steget til 8,1. Det næsthøjeste i hele landet.  

Kredsens kommentar: Der blev fra kommunens side taget hurtigt fat om etablering af ar-

bejdspladser på skolerne (for lærernes egne lønkroner fra konflikten!!), og det projekt er lyk-

kedes. 

 

Kompetenceudvikling. 

Denne vurdering har ikke ændret sig meget fra 2013 til 2015 – fra 5,6 til 5,7, men dog igen 

den næsthøjeste vurdering i hele landet. 

Kredsens kommentar: Beslutningen om at gennemføre formelle linjefagsforløb har forment-

lig været medvirkende til vurderingen. Der kan dog stilles spørgsmål ved, hvor stor mulig-

hed der er for anden individuel kompetenceudvikling. 

 

Mulighed for støtte til børn med særlige behov. 

Denne vurdering er faldet fra 4,8 til 4,3. 

Kredsens kommentar: Vurderingen ligger lavt på skalaen fra 1 – 10. Billedet passer godt til 

det indtryk vi har af en i hvert fald ikke faldende inklusionsopgave ude på skolerne. 

 

Forberedelse af undervisningen. 

I 2013 under A08-arbejdstidsaftalen vurderede 38 % af lærerne, at de indenfor de gældende 

arbejdstidsrammer ikke havde tilstrækkelig tid til forberedelse.  

I 2015 er dette tal steget til 83,6 % !!!! 

Kredsens kommentar: Finansieringen af folkeskolereformen skete ved at nedsætte lærernes 

forberedelsestid. Det altoverskyggende problem for de fleste lærere i dag, er derfor manglen-

de tid til forberedelse. 

 

Indflydelse på egne arbejdsforhold. 

Denne vurdering er faldet fra 5,8 til 5,3, og er en af ”bundskraberne” på landsplan. 

Kredsens vurdering: Assens Kommune lagde fra starten af en hård linje, med fuld tilstede-

værelse i 42 uger, uden flexmuligheder. Det giver sig selvfølgelig udtryk i, at de fleste lærere 



ikke mener, at der er ordentlig mulighed for – som i moderne virksomheder – selv at tilrette-

lægge sit arbejde. 

Undersøgelse kan ses i sin helhed på kredsens hjemmeside www.vestfyns-laererkreds.dk 

John Rasmussen, Kredsformand. (johr@dlf.org) 

 

Læringsmålstyret undervisning. 

 
Danmarks Lærerforening har udsendt et notat om læringsmålstyret undervisning og læ-

ringsplatforme. Notatet er tænkt som baggrundsmateriale til kredsene og indeholder faktu-

elle oplysninger samt opmærksomhedspunkter og gode råd. Her følger et udpluk: 

 

Indledningsvis: 

Der skal skelnes mellem læringsmålstyret undervisning og læringsplatforme: 

”Læreren kan arbejde med mål for undervisningen uden at arbejde læringsmålstyret og uden 

at bruge en læringsplatform. Og omvendt kan en lærer bruge nogle funktionaliteter på læ-

ringsplatformen uden at arbejde læringsmålstyret…”  

 

Om Fælles mål: 

”Fælles Mål er altså bindende mål, og det er obligatorisk for læreren at arbejde med Fæl-
les Mål. Det er lærerens ansvar at tilrettelægge en undervisning, der lever op til såvel 
fagmålet som videns- og færdighedsmålene.”  

 

Om læringsmålstyret undervisning: 

”Læringsmålstyret undervisning er et begreb i udvikling. Det er ikke entydigt defineret, og 

hverken ordet læringsmål eller læringsmålstyret undervisning optræder i folkeskolelo-

ven.” (notatet s. 2) 

”… selvom de Fælles Mål er obligatoriske, er læringsmålstyret undervisning som meto-

de det ikke:  

"Læringsmålstyret undervisning er ikke obligatorisk. Det er op til den enkelte lærer at 

vælge, hvordan han/hun ønsker at tilrettelægge undervisningen ud fra Fælles Mål, så den 

bedst muligt imødekommer elevernes forudsætninger". "Undervisningsministeriet regulerer 

ikke undervisningsmetoder.” (Undervisningsministeriet i en e-mail til folkeskolen.dk, ju-

ni 2015).  

Ministeriet dikterer altså ikke, hvordan lærerne skal undervise i folkeskolen, men kommu-

ner og skoleledelse kan godt beslutte, at lærerne skal arbejde ud fra en bestemt læ-

ringsmålstyret tilgang til undervisningen. Det har flere kommuner og skoler gjort.”  

 

Opmærksomhedspunkter i arbejdet med læringsmålstyret undervisning: 

”… I en stringent og ensidig læringsmålstyret undervisning er der risiko for, at:  

 fokus for elevernes læring indsnævres og mindskes til det målbare. Brede kompetencer 

som vurderingsevne, samarbejdsevne, historisk bevidsthed, selvstændighed, kritisk 

tilgang, empati er ikke umiddelbart målbare. 

 fokus fjernes fra folkeskolens og fagets overordnede formål: “Hitting the Target, but 

missing the point”. 

 den sparsomme forberedelsestid bruges på instrumentel opstilling af læringsmål uden 

reel betydning for undervisningen. 

http://www.vestfyns-laererkreds.dk


 fokus fjernes fra relationernes betydning i undervisningen. Læreren kan blive en præ-

stationsbedømmer. 

 eleverne ikke nødvendigvis lærer det, de bliver undervist i, bare fordi der er mål for 

det. Et snævert målfokus strider mod forståelsen af læringens kompleksitet og uforud-

sigelighed. 

 elevens unikke møde med faget og stoffet bliver underordnet.”  

 

Om læringsplatforme: 

”Alle skoler skal have adgang til en læringsplatform med udgangen af 2017, og kommuner-

ne skal have påbegyndt udbredelsen ved begyndelsen af skoleåret 2016/17. Læringsplatfor-

men skal bl.a. give mulighed for at tilrettelægge, gemme og dele undervisningsforløb. Læ-

ringsplatformen skal desuden kunne integreres med elevplaner, uddannelsesplaner, Fælles 

Mål mm. og give adgang til bl.a. resultater af nationale test og trivselsmålinger, samt videns-

portaler, digitale læremidler og IT-værktøjer.”  

 

Opmærksomhedspunkter ved implementeringen af læringsplatforme: 

 ”Det skal overvejes, om den (tids)ressource der anvendes på brug af platformens funk-

tioner, står mål med øget kvalitet i undervisningen? 

 Indbyggede funktioner. 

 Hvem har rettighederne til de forløb, lærerne lægger ud på platformen?  

 Der er ingen kvalitetssikring af de undervisningsforløb, der ligger på læringsplatfor-

men. 

 Hvad må læreren lægge ud (Copy Dan, ophavsrettigheder mm)? 

 Elevmateriale, der ligger på nettet ”til evig tid” 

 Elever (og forældre) med læsevanskeligheder  

 Datasikkerhed i forhold til personfølsomme oplysninger?  

 Tilgængelige data har det med at vandre opad i systemet.”  

 

Anette Kristensen, Vestfyns Lærerkreds (ankr@dlf.org) 
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Løn. 
 

Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalt følgende ændringer i lønnen pr. 1. 

april 2016: 

Det centrale lærertillæg udgår. 

Børnehaveklasseledere, lærere/overlærere, skolepsykologer og konsulenter uden ledelsesbe-

føjelser stiger 1 løntrin i grundløn. Dog med følgende undtagelser: 

For lærere, der er aflønnet på løntrin 45 eller derover, ydes i stedet et tillæg på 7.000 kr. 

For skolepsykologer og konsulenter, der er aflønnet på løntrin 45 og derover, ydes i stedet et 

tillæg på 5.500 kr. 

Endelig er fritvalgstillægget ændret fra 0,6 % til nu at udgøre 0,64 %. 

Herudover er der aftalt følgende generelle lønforhøjelser i resten af overenskomstperioden 

indtil april 18: 1. oktober 16: 1 %, 1. januar 2017: 1,2 %, 1. oktober 2017: 0,8 %. 

21.04.16 Karsten Jørgensen, Sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds. (kajo@dlf.org) 

 

 

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 
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