
Skolerne og budget 2017 

Det har siden 2014 stået klart, at Assens Kommune ville få et finansieringsproblem, når det statslige tilskud på 14,6 mio. 

kr. til folkeskolereformen blev udfaset i 2017/18. At Assens Kommune er økonomisk trængt, og Byrådet derfor også ved-

tog at spare 10 mio. kr. på skoleområdet, gjorde ikke opgaven lettere. En samlet besparelse på 24,6 mio. kr. kan man ikke 

”bare” sende ud til skolerne med besked om selv at løse. Det kræver politisk stillingtagen. Vestfyns Lærerkreds har derfor 

været i dialog med samtlige partier i Byrådet for at opfordre til politisk stillingtagen, når de 24,6 mio. kr. skal findes. Hvilke 

opgaver skal ikke længere løses i Assens Kommune? Tages der ikke politisk stilling til dette, vil det ende med, at lærerne 

skal ”løbe endnu stærkere” og vil have ringe mulighed for støtte til bl.a. inklusionsopgaven. 

Kredsen mener: Når Byrådet i Assens Kommune ikke kan/vil finde pengene til det skolevæsen, man ønsker, må man fra 

politisk side anvise hvilke opgaver, der fremover ikke skal løses. 

Skriftlig beretning 2017 

Personalesituationen 

I foråret 2016 blev 12 lærere varslet afskediget fra deres lærerstilling i Assens Kommune. Et par stykker fandt ret hurtigt et nyt job i en anden kommune. 

En del afskedigelser blev trukket tilbage, da andre lærere af forskellige årsager valgte at forlade Assens Kommune. Dette førte til nogle forflyttelser af læ-

rere, men summa summarum endte det med at 2 af de 12 lærere fik en reel afsked. Disse 2 blev i løbet af efteråret genansat i lærerjobs i Assens Kommu-

ne. 

Kredsen mener: Assens Kommune skal fortsætte med en god personaleplanlægning, så varslinger om afsked minimeres mest muligt. 



Strukturdebat 

Resultatet af budgetvedtagelsen i Assens Kommune blev igang-

sættelsen af en skolestrukturdebat. Forslag om 0. – 3. kl. skoler 

blev ret hurtigt taget af bordet. Tilbage står en debat om centrali-

sering af ledelse, nedlæggelse af skoler og sammenlægning af 

overbygninger. 2 modeller blev i november 2016 sendt i 8 ugers 

høring. I skrivende stund er høringsperioden netop overstået, og 

tilbage står den politiske stillingtagen til hvilken model, der kan 

samles flertal for. 

Kredsen mener: En strukturmodel, som indeholder store ramme-

besparelser, er politisk ansvarsforflygtigelse. 

Evaluering af arbejdstid 

I 2016 blev vores lokale enighedspapir vedr. arbejdstid – Dialogpapiret – evalueret. Den lokale skoleleder og tillidsrepræsentant fik til opgave 

at evaluere de lokale arbejdstidsbestemmelser samt 15-punktspapiret fra OK-15. Den samlede kommunale evaluering viste, at der på nogle 

områder er stor enighed mellem ledere og tillidsfolk – f.eks. vedr. flextid. Den viste også, at der ikke er helt enighed om detaljeringsgraden af 

opgaveoversigten. Tillidsrepræsentanterne gav på vegne af lærerne generelt udtryk for, at der mangler tid på opgaver i opgaveoversigten. 

Evalueringen bliver brugt som grundlag for de igangværende lokale drøftelser om arbejdstid med henblik på at afsøge mulighederne for at 

indgå en lokal arbejdstidsaftale til august 2017. 

Kredsen mener: Der skal arbejdes på at indgå en lokal arbejdstidsaftale, som skaber mere ensartede vilkår for lærerne i Assens Kommune. 



Ny budgetmodel i MED-systemet 

I 2016 har ledelse og personalerepræsentanter i fælleskab indført en ny 

model for HovedMED’s  og FællesMED’s arbejde med det kommunale 

budget. MED-udvalgene er nu med til at kvalificere alle budgetforslag, 

som politikerne i Assens Kommune behandler. Inden et givent forslag 

lægges frem for politikerne, har de respektive MED-udvalg forslaget til 

drøftelse, og har denne drøftelse givet anledning til kommentarer, er 

disse blevet tilføjet inden den politiske behandling. Den nye model har 

givet nogle udfordringer i forhold til, at noget materiale har været til 

lukket behandling, og medarbejderrepræsentanterne derfor ikke har 

haft mulighed for drøftelser med baglandet. 

Kredsen mener: Den nye budgetarbejdsmåde er et stor skridt i retning 

af mere medarbejderinddragelse i den politiske budgetproces. 

Skolemøder om struktur og arbejdstid 

I oktober – december var kredsen til møder i Faglig Klub på alle skoler for 

at orientere om den igangværende strukturdebat og samtidig drøfte 

fremtidige arbejdstidsforhold. Der var generelt stor interesse om møder-

ne, og fra kredsens side fik vi forholdsvis klare mandater til brug i de 

igangværende arbejdstidsdrøftelser med Assens Kommune. Strukturdelen 

fyldte meget på møderne, og der var af naturlige årsager stor usikkerhed i 

forhold til konsekvenser ved skolenedlæggelser og afskedigelser af alt for 

mange lærere. Ét signal var alle dog enige om at sende til Byrådet. Få nu 

truffet de beslutninger I ønsker at træffe, så der ikke skabes unødig usik-

kerhed for skoleområdet i længere tid end højst nødvendigt. 

Kredsens budskab til politikerne: Få nu truffet en bæredygtig beslutning 

om det fremtidige skolevæsen i Assens Kommune. 



Ny kredsstyrelse 

På generalforsamlingen i 2016 blev en ny kreds-

styrelse valgt. John Rasmussen blev genvalgt som 

kredsformand. Anette Kristensen og Karsten Jør-

gensen blev genvalgt til kredsstyrelsen. Der var 

nyvalg til kredsstyrelsen af Simon Gotthelf – Talle-

rupskolen. Ved kredsstyrelsens konstituering blev 

Karsten Jørgensen valgt til næstformand, Anette 

Kristensen til pædagogisk ansvarlig og kursusan-

svarlig, mens Simon Gotthelf blev valgt som ar-

bejdsmiljøansvarlig. 

Tosprogsundervisning: 

Den 29. juni 2016 vedtog Byrådet enstemmigt et oplæg til en ny organisering af tosprogsområdet. Hermed blev det besluttet at nedlægge modta-

geklasserne på Assensskolen. I stedet for skulle nytilkomne elever starte direkte i klasserne på distriktsskolen, hvor de hørte til. Hertil skulle der op-

rettes 4 familiecentre, hvor der skulle tilbydes supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Baggrunden var bl.a. en vækst i antallet af flygt-

ninge i årene 2015 og 2016, der udfordrede rammerne for modtageklasserne på Assensskolen. Den vedtagne plan blev dog forsinket, og i slutnin-

gen af 2016 faldt antallet af nye flygtninge drastisk, så planen måtte justeres. Hovedparten af de tosprogede familier bor i Assens, hvorfor Assens-

skolen også efter nedlæggelsen af modtageklasserne vil skulle stå for undervisningen af over 50 % af kommunens tosprogede elever i Assens Kom-

mune.  

Vestfyns Lærerkreds har forsøgt at få et overblik over situationen ude på skolerne, bl.a. ved at sende et spørgeskema ud. Vi er optagede af, at lære-

re i normalklasserne, der modtager tosprogede elever, har mulighed for at løse opgaven kvalificeret. Assens Kommune har meldt ud, at ressourcer-

ne fra modtageklasserne følger med ud på skolerne. Det har dog ikke kunnet forhindre, at en del lærere i modtageklasserne på Assensskolen er ble-

vet varslet opsagt, da elevgrundlaget er svundet ind. 

Kredsen mener: Assens Kommune må sørge for, at kvaliteten i tosprogsundervisningen ikke forringes som følge af omlægningen af området. 

Linjefagsuddannelser 

Assens Kommune har i 2016 fortsat med at sende lærere på formel linjefagsuddannel-

se i et lokalt tilrettelagt forløb med UC-Lillebælt. Fra kredsens side har vi dog gentagne 

gange kunnet konstatere, at der absolut ikke er sammenhæng mellem de krav, der bli-

ver stillet til de studerende lærere, og de arbejdstidsressourcer, som skolelederne/

Assens Kommune stiller til rådighed. Denne problemstilling har gentagne gange været 

rejst overfor Assens Kommune, og lidt er der da også sket, men på ingen måde nok til, 

at Vestfyns Lærerkreds kan stå inde for de arbejdstidsforhold lærerne bydes under ud-

dannelsen. Sagen er derfor kort før jul rejst i FællesMED Børn og Uddannelse. Drøftel-

serne i dette regi er endnu ikke afsluttet. 

Kredsen mener: Der skal være en aftale mellem kreds og kommune om vilkår for ud-

dannelser i undervisningsfag (linjefagsuddannelser). 



Lokale lønforhandlinger    

I overenskomstperioden 2015-18 er det aftalt, at der skal 

afholdes to runder med forhandling af lokale lønmidler. As-

sens Kommune har en målsætning om, at der udmøntes 8,7 

% af lønsummen i lokal løn. I 2016 var andelen faldet til 8 % 

og 7,3 % på Velfærdsområdet, som vi er en del af.  På denne 

baggrund gik vi til forhandling i januar 2017. Vi ønsker i tråd 

med vores medlemmer at følge en kollektiv lønstrategi. As-

sens Kommune ønsker at gøre lønnen individuelt betinget. 

I denne forhandlingsrunde ønskede vi, at alle børnehaveklas-

seledere skulle løftes lønmæssigt. Det lykkedes langt hen ad 

vejen. Vi ønskede også, at alle lærere/børnehaveklasseledere 

skulle tildeles et tillæg for at understøtte arbejdet med Vision 

2018.  Det lykkedes et stykke ad vejen. Her vil vi følge op i de 

kommende lønforhandlinger, der skal starte i efteråret 2017. 

Kredsen mener: Det er en kollektiv opgave at sørge for et vel-

fungerende skolevæsen. Alle funktioner, der udføres, er et 

led i den samlede opgavevaretagelse. Lønnen bør så vidt mu-

ligt afspejle dette. 

Arbejdet i HovedMED og FællesMED 

Arbejdet i de centrale MED-udvalg i Assens Kommune har i 2016 været 

præget meget af den nye måde at arbejde med budget på. Det har be-

tydet flere møder, men også klart større personaleindflydelse. Tidligere 

var budgethøringsprocessen i september vigtig for MED-udvalgene. Da 

vi nåede høringsfasen i 2016, havde hverken HovedMED eller Fælles-

MED behov for at afgive høringssvar, da alle budgetelementer allerede 

var forsynet med de kommentarer, som MED-udvalget havde givet i 

den første drøftelse. I FællesMED har det ud over budget været drøftel-

ser af skolestruktur, digital læringsplatform/læringsmålstyret undervis-

ning og linjefagsuddannelser, som har været centrale. 

Kredsen mener: Arbejdet i MED-udvalg er ikke det mest synlige i det 

daglige, men meget vigtigt på de indre linjer. 



DLF´s kongres     

I september 2016 blev der afholdt kongres i København. På kongressen blev det gode ar-

bejdsliv drøftet. Måske som et symptom på, at det er under pres i folkeskolen. I kongres-

vedtagelsen ”Fælles handlinger skaber bedre arbejdsliv for medlemmerne” står bl.a.: ”..vi 

skal som kredse og hovedforening øge medlemmernes forudsætninger for at forbedre 

egne arbejdsforhold gennem fælles løsninger og aftaler.” Det peger fremad mod kom-

mende lokale forhandlinger om arbejdstid og overenskomster. 

Et andet punkt hed ”Hvad skal vi med skolen?” Her blev det besluttet at arbejde med et 

skoleideal på alle niveauer i foreningen frem til kongressen i 2017. Her hvor halvdelen af 

perioden er gået, må man konstatere, at debatten endnu ikke er nået ud på medlemsni-

veau.  

Kredsens økonomi: 

Store kommunale besparelser med nedlæggelse af rigtig mange lærerstillinger vil få en markant indflydelse på kredsens fremtidige 

økonomi. Heldigvis er kredsen økonomisk polstret til at modstå en nedgang i medlemstallet som følge af kommunale besparelser. 

Siden 2013 er det lykkedes at holde kontingentet i ro, hvilket reelt har medført årlige procentvise besparelser i kredsøkonomien. 

Kredsen foreslår: I 2017 holdes kontingentet fortsat i ro – trods indbygget besparelse i kredsens økonomi. 



Sagsbehandling     

Der er fortsat mange medlemmer, der gør brug af kredsens sagsbehandling. Vi oplever, at 

medlemmerne har god gavn af de muligheder, vi har for at hjælpe, når arbejdslivet bliver 

klemt. Det kan være mangeartede problemstillinger, der ofte kan have fælles træk, men 

som alligevel i detaljer adskiller sig fra hinanden. Det kræver derfor ofte individuel rådgiv-

ning at finde den helt rigtige løsning for det enkelte medlem. Det være sig ved sygemeldin-

ger, planlægning af barsel, afklaring af lønspørgsmål, forhold vedr. arbejdstid, klager fra 

forældre osv.  

Kredsen mener: Vi har som målsætning, at det enkelte medlem føler sig hjulpet videre, når 

de har søgt rådgivning hos os.  

Løntjek 

Kredsen deltog i 2016 i den landsdækkende kam-

pagne med løntjek ude på skolerne i uge 44-46. Vi 

kunne konstatere, at der generelt er godt styr på 

udbetaling af den rette løn til den rette tid, men 

der var alligevel lønforhold, som skulle rettes op. 

Vi havde særlig opmærksomhed på løbende udbe-

taling af ulempetillæg mm., hvilket sker på hoved-

parten af skolerne. Vi kan dog også konstatere, at 

der er plads til forbedring med hensyn til den plan-

lagte undervisningstid fra skoleårets start. Dette vil 

være et opmærksomhedspunkt i august 2017. 

Kredsen mener: Man skal som lærer tjekke sin løn-

seddel, eller få TR/kreds til at gøre det for sig, især 

i forbindelse med skoleårets start. 



Læringsplatforme 

Med udgangen af 2017 skal alle folkeskoler have adgang til en læringsplatform. Assens Kommune har valgt platfor-

men Meebook. Denne platform rummer bl.a. mulighed for at oprette forløb og årsplaner, arbejde med elevplaner 

samt dele forløb med andre (”ShareIT”). Med andre ord: Platformen rummer mange valgmuligheder. Udgangspunk-

tet må være: Hvordan kan platformen bedst understøtte elevernes læring? I den forbindelse er det relevant at næv-

ne, at læringsmålstyret undervisning ikke er et lovkrav. 

Det er vigtigt, at man lokalt drøfter forventningerne til brugen af platformen Meebook. Hvilke dele vil man tage i 

brug, så elevernes læring understøttes bedst muligt? Hvordan sikrer man, at der er den fornødne tid til arbejdet 

med en læringsplatform? Kredsen har arbejdet aktivt for at få Assens Kommune til at forholde sig til arbejdsmæng-

den. Men også lokalt på skolerne må man forholde sig til, hvordan man kan bruge platformen på en hensigtsmæssig 

måde, og hvordan der kan blive overensstemmelse mellem opgave og ressourcer. 

Kredsen mener: Det bør være op til den enkelte lærer/det enkelte team, hvordan man vil arbejde med Fælles Mål/

evaluering i planlægningen af undervisningsforløb. 

TR-kursus 

I januar 2016 var kredsens tillidsrepræsentanter på det årlige TR-kursus. På programmet var: 

 Aktuel orientering v. Niels Munkholm Rasmussen, medlem af Odense Lærerforenings kredsstyrel-
se og tidligere medlem af hovedstyrelsen. 

 Oplæg og debat om folkeskolens situation v. folketingsmedlem Marianne Jelved. 
 Lærerens rolle i den nye skole v. Brian Degn Mårtensson, forfatter, debattør samt lektor ved Uni-

versity College Sjælland. 
 Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning v. Per Fibæk Laursen, professor ved Aarhus Uni-

versitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik. 
 
Kredsen mener: Det er vigtigt med løbende uddannelse af tillidsrepræsentanterne, så de kan være op-

daterede i forhold til aktuelle problemstillinger. 


