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Personalesituationen/afskedigelser. 

 

Desværre er 2017 startet med en rigtig kedelig opgave for skolerne i Assens Kommune. Per-

sonalesituationen skal tilpasses den økonomi som skolerne har, når det nye skoleår starter til 

august.  

 

Til kredsens store beklagelse har vores Byråd i Assens Kommune valgt ikke at reagere på 

bortfaldet af de 14,6 mio. kr., som blev givet i tilskud til opstart af folkeskolereformen. Pen-

gene forsvinder uden at opgaven bliver mindre. Sammen med strukturændringer på 2-

sprogsområdet har det desværre betydet, at 12 lærere for nylig er blevet varslet til afsked. Ud 

over de 12 afskedigede bliver lige så mange stillinger nedlagt ved naturlig afgang. 

 

Når en arbejdsgiver varsler afsked af ansatte, skal afskeden altid begrundes. I dette tilfælde 

er den overordnede begrundelse arbejdsmangel grundet nedskæringer på skoleområdet. Ud 

over den overordnede begrundelse, skal den enkelte have en begrundelse. 

Hovedudvalget har tilbage i 2010 godkendt direktionens oplæg til afskedsbegrundelser: 

 Bortfald af opgaver 

 Den enkeltes kompetencer i forhold til den aktuelle opgaveløsning 

 Den enkeltes kompetencer i forhold til den fremtidige opgaveløsning 

 

På skoleområdet skal der i 2020 være fuld kompetencedækning. Dvs. i  95 % af tiden skal 

eleverne undervises af lærere med undervisningsfag (=linjefag) i alle fag i folkeskolen. Der 

er derfor næppe tvivl om, at de enkelte læreres linjefagssammensætning har været en del af 

vurderingen i forhold til pkt. 3 i afskedskriterierne. 

 

Hvordan foregår en afskedssag på grund af arbejdsmangel? 

Ledelsen på den enkelte skole vurderer, om der er behov for afskedigelser i forhold til de 

politiske beslutninger (eller mangel på samme!!) og skolens samlede økonomi. 

Er der behov for afskedigelser træffer ledelsen beslutning om, hvem der skal varsles afskedi-

get. Hverken kreds, TR eller AMR er en del af denne beslutning! 

Når en lærer får besked om afsked, skal der være et lokalt beredskab, hvor TR/AMR er klar 

til at hjælpe. 

 

I første omgang sendes der besked til Lærernes Central organisation (LC) om, at man agter 

at afskedige lærer xx. Fra varslet er givet, har læreren 3 uger til evt. at gøre indsigelse mod 

afskeden. Den lokale lærerkreds hjælper i tilfælde af indsigelse læreren med at videreformid-

le dette til Danmarks Lærerforening/LC. Hvis DLF i København er enige i, at der er bag-

grund for at gøre indsigelse mod afskeden, kører de sagen.  

Det er ikke en nem sag at få medhold i en indsigelse mod afsked. Hvis Assens Kommune har 

fulgt de overordnede principper for afsked, vil afskeden højst sandsynligt blive gennemført – 

trods evt. indsigelse fra læreren. 

 



Når høringsperioden er slut, vil læreren få den endelige besked om opsigelse med angivelse 

af fratrædelsesdato. 

Desværre er afskedigelsesrunden ikke slut endnu. Afhængig af de politiske beslutninger der 

bliver truffet i den igangværende strukturdebat, kan der i større eller mindre grad blive behov 

for endnu en afskedsrunde omkring 1. marts. 

Alt i alt forventer vi, at ca. 10 % af de nuværende lærerstillinger er nedlagt pr. 1. august 

2017. 

 

Lønforhandlinger. 

I hver overenskomstperiode er der mulighed for årlige lønforhandlinger med den lokale ar-

bejdsgiver (Assens Kommune). Der er ved de sidste overenskomster ikke blevet afsat nye 

penge til lokale forhandlinger. Der er dog hele tiden bevægelse på lønområdet. En medarbej-

der, som har fået et løntillæg rejser/går på pension, og det aktuelle tillæg skal ikke længere 

udbetales. På den måde tilbageføres der hele tiden penge til kommunekassen.  

Disse lønkroner skal gerne bruges igen. 

 

I Assens Kommune udgør de lokale løndele samlet set på alle medarbejdergrupper 8,7 %. 

Direktionen har en målsætning om, at den lokale lønandel skal udmøntes på samme niveau. 

Ved sidste opgørelse var lokallønsandelen kun på ca. 8,0 %. 

Der skal således være lokale lønmidler til rådighed for forhandlingerne – selvom der ikke 

centralt fra er afsat nye penge. 

 

Når det kommer til lønpolitik, er der meget stor afstand mellem Assens Kommunes  og Dan-

marks Lærerforenings lønpolitik. Assens Kommune går ind for en individualisering af de 

lokale lønmidler, hvor der kun indgås aftaler for den enkelte ansatte, og aftalerne laves med 

den lokale ledelse. 

I Vestfyns Lærerkreds følger vi DLF´s lønpolitik og arbejder for kollektive lønaftaler, som 

aftales overordnet med Assens Kommune. 

 

Det lyder derfor som en umulig opgave at nå til enighed om noget som helst på lønområdet. 

Men ikke desto mindre er det lykkedes at nå i mål med aftaler på alle skoler. 

I denne forhandlingsrunde er der aftalt en forhøjelse af børnehaveklasselederne med 3.000 

kr. i niveau 31/3. 2000. Alle skoler bortset fra Glamsbjergskolen har indgået aftalen, så vi er 

meget tæt på, at det ligner en kollektiv aftale. 

 

Til lærere med vejlederfunktioner er der aftalt ét af 3 niveauer (1.925 kr./3.850 kr./5.000 kr.) 

Det er dog en betingelse, at den enkelte leder har vurderet, at der er tale om en vis tyngde i 

vejlederfunktionen. 

 

Direktionen i Assens Kommune har udpeget den kommunale Vision 2018 som et pejlemær-

ke for de lokale lønforhandlinger. 

Fra kredsens side havde vi derfor foreslået, at alle lærere og børnehaveklasseledere skulle 

have 2.500 kr. årlig for den vigtige opgave, som skolerne løser i forhold til den kommunale 

Vision 2018.  

Det er kredsens klare opfattelse, at skolelederne på forhånd havde fået besked på, at de ikke 

måtte imødekomme dette krav. 

Der blev derfor ”kun” forhandlet tillæg for arbejde med vision 2018 hjem til grupper af lære-

re, som arbejder med specifikke opgaver, som den enkelte skoleleder ønsker at anerkende 

med et mindre løntillæg. 

 



Den lokale tillidsrepræsentant har oversigten over, hvad der er forhandlet på den enkelte 

skole. 

 

Arbejdstid. 

Fra start november til start januar var vi fra kredsens side til møder i de faglige klubber på 

alle skoler. 

Det, vi gerne ville drøfte med så mange som muligt, var håndtering af fremtidig arbejdstid. 

Skolerunden gav – trods lokale forskelle – et meget tydeligt billede af, hvor lærerne i Assens 

Kommune står i forhold til ønsker til fremtidig arbejdstid. 

 

Efter  2½ år med lov 409, og 1½ år med en flekstidsaftale ser billedet således ud: 

 Alle ønsker, at der fortsat skal være fleksmuligheder for den enkelte – gerne med mere 

end 2 timer. 

 Alle ønsker mere klarhed i forhold til opgaveoversigten. Det er ikke ok, at der f.eks. 

står: ”Ikke disponeret tid 854 timer” på en lærers opgaveoversigt. 

 Alle ønsker fælles vilkår for f.eks. linjefagsuddannelser 

 Alle ønsker et værn om forberedelsestiden, så man ikke gang på gang tages ud for at 

være vikar. Denne problemstilling varierer meget fra skole til skole. På nogen skoler 

kendes problemstillingen ikke, og på andre bruges det alt for meget! 

 Alle ønsker mere frihed til den enkelte skole i forhold til ugenorm og placering af ar-

bejdsdage. 

 Rigtig mange ønsker et max. for undervisningstallet. (Dette afvises dog gang på gang 

af skolechefen.) 

  

Det helt store diskussionsspørgsmål var alle steder den faste tilstedeværelse. Ca. 80 % af læ-

rerne ser den faste tilstedeværelse som et godt værn mod ”det grænseløse arbejde”. I en tid 

med store besparelser på skoleområdet er den faste tilstedeværelse den bedste måde til at vi-

se, hvis man ikke kan nå alle sine arbejdsopgaver. De resterende 20 % har i mere eller min-

dre grad svært ved at se sig selv i de faste rammer, som Lov 409 har lagt ned over lærerar-

bejdet. Hovedparten af de 20 % ønsker mulighed for at tage arbejde med hjem og mener 

godt, at de selv kan styre tidsforbruget. 

 

Skolerunden har været brugt til at formulere en række arbejdstidsspørgsmål til Vicedirektør  

Esben Krægpøth og Afdelingsleder Lars Kofoed. Disse spørgsmål blev drøftet på et indle-

dende møde d. 4. januar. I løbet af mødet kunne vi i fællesskab konstatere, at der var basis 

for at indlede reelle forhandlinger.  

I skrivende stund er der ikke aftalt tidspunkt for første forhandlingsmøde. 

 

Generalforsamling. 

Sæt venligst x ved d. 15. marts, hvor Vestfyns Lærerkreds holder den årlige generalforsam-

ling kl. 16 på Glamsbjergskolen. 

 

John Rasmussen, kredsformand. 

 

Vestfyns Lærerkreds 

- kreds 084. 


