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God jul og godt nytår. 

 

Det har været et hektisk efterår med skolestrukturdebat, arbejdstidsmøder på skolerne, løn-

forhandlinger, arbejdstidsvilkår ved linjefagsuddannelser m.m. - men forhåbentlig kan jule-

freden for en stund sænke sig over os alle sammen, inden det igen går løs i januar. 

 

Vedr. strukturdebat. 

Debatten om ny skolestruktur eller ej har været yderst hektisk og til tider lidt for ”skinger”. 

Desværre er der gået al for megen valgkamp i debatten, så kampen måske mere står om at 

beholde sin politiske taburet frem for at være med til at sikre kvaliteten i fremtidens skole-

væsen i Assens Kommune. Der har i over ét år været lagt op til voldsomme besparelser på 

kommunens skoler fra skoleåret 2017/18. Fra Kredsen og fra medarbejdersiden i Hoved-

MED, i FællesMED har vi derfor kæmpet for at få vore politikere til at tage det politiske an-

svar for, hvad der skal ske med vore skoler og IKKE sende ”aben” ud til skolerne ved at ved-

tage massive rammebesparelser. Ved rammebesparelser ender ”aben” til sidst på den enkelte 

lærers skuldre i form af forringede arbejdsvilkår med mere undervisning og markant mindre 

tid til forberedelse. 

 

Vedr. arbejdstid. 

Kreds og kommune har løbende haft kontakt vedr. mulighederne for at indgå en egentlig ar-

bejdstidsaftale. I kommunerne omkring os bliver der flere steder indgået aftaler, og det er 

ved at være et konkurrenceparameter i forhold til at beholde/tiltrække lærere. For at være 

bedst muligt klædt på i forhold til, hvor lærerne i Assens Kommune befinder sig efter 2½ år 

med Lov 409, har vi været på rundtur til snart alle skoler for at drøfte arbejdstid. Tak for alle 

de input, som er kommet. De bliver brugt, når vi i kredsen lægger den fremtidige strategi i 

forhold til arbejdstid. 

Kredsen har et møde med Vicedirektør og afdelingsleder på skoleområdet allerede d. 4. janu-

ar, hvor vi skal have nogle indledende drøftelser om fremtidig arbejdstid. 

 

Vedr. lønforhandlinger. 

Assens Kommune har forpligtet sig selv på at udmønte 8,7 % af kommunens lønsum i lokale 

lønmidler. Pt. bliver der på hele velfærdsområdet kun udmøntet 7,3 %. Det betyder, at der 

SKAL være lønkroner til forhandling. Det er Assens Kommune faktisk enige med kredsen i. 

Uenigheden opstår, når det kommer til udmøntningen. Vores politik fra kredsens side er helt 

klar. Vi arbejder for fælles kollektive lønaftaler. Assens Kommune vil kun være med til at 

indgå individuelle lønaftaler. Vi mangler så bare at se, at det også sker i virkeligheden. Vi 

har endnu ikke set et forslag om, at en lærer, som bare løser sine opgaver professionelt og 

stabilt, bliver indstillet til lokale lønmidler. Det har indtil nu krævet, at man har vejleder-

funktioner eller uddannelser. 

 

Vedr. undervisningsfagsuddannelser. (tidligere linjefag) 

Efter 2 år med Assens Kommunes udmøntning af formelle linjefagsuddannelser kan vi fra 



kredsens side konstatere, at det trods utallige henvendelser fra enkeltlærere, linjefagshold, 

kredsen og kredsens generalforsamling ikke har bedret arbejdsforholdene væsentligt for de 

lærere, som læser ekstra linjefag. På kredsens foranledning er sagen derfor blevet rejst i Fæl-

lesMED med lærernes arbejdsmiljø som tilgang. Medarbejdersiden var indstillet på at opfor-

dre til, at man fremadrettet dropper den formelle uddannelse, og lader den enkelte skoleleder 

vurdere, om en lærer har den fornødne erfaring i faget. Sagen blev drøftet kort før jul, og 

drøftelsen fortsætter på førstkommende møde i Fælles MED sidst i januar 2017. 

 

Vedr. OK-18. 

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2018 er så småt i gang. Hen over foråret 

2017 indledes medlemsdebatten ude på skolerne. Hvilke temaer er vigtige i de kommende 

overenskomstforhandlinger? 

 - mere i løn 

 - højere pension 

 - centrale arbejdstidselementer 

 - eller???? 

Mere herom, når foråret har indfundet sig. 

 

Til slut vil jeg på kredsstyrelsens vegne ønske alle en god jul og et godt nytår. 

 

John Rasmussen, kredsformand. 
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Søndergade 1A,  

5620 Glamsbjerg 

tlf. 64721064 
e-mail:  
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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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