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Afstemning om A20 
Mange tak for indsatsen med at få stemt i forbindelse med den nye centrale arbejdstids-
aftale. Vestfyns Lærerkreds var suverænt den mest aktive kreds mht. afstemningsprocent. 
Vi nåede helt op på en afstemningsprocent på 91,9. Nærmeste ”konkurrent” var Viborg Læ-
rerkreds med 89,3 % 
På landsplan blev A20 stemt igennem med lidt over 2/3 flertal. Hos os stemte 75,4% ja og 
24,6 5 nej. 
 
DLF´s kongres 
På grund af coronasituationen blev den ordinære kongres skåret ned til en enkelt dag med 
behandling af de mest nødvendige punkter. Et spændende formandsvalg blev afgjort til 
Gordon Ørskov Madsens fordel, og vi ser frem til samarbejdet med Gordon.  
Vi har allerede inviteret Gordon til at komme til vores medlemsmøde – som erstatter gene-
ralforsamlingen i ulige år – d. 10. marts. Vi håber, at Gordon snart kan bekræfte vores ind-
bydelse, så I har mulighed for at møde vores nye landsformand tæt på. 
 
OK-21 
Der har hen over sommeren været megen snak og rammerne for overenskomstforhandlin-
gerne i 2021 set i lyset af coronasituationen, og den økonomiske afmatning i det danske 
samfund. Bliver der tale om en teknisk etårig forlængelse af nuværende overenskomst el-
ler…? Nu tyder alt på, at der vil blive indledt forhandlinger om en ”almindelig” 3-årig over-
enskomst i forbindelse med ok-21. På DLF´s kongres blev vores organisations krav til over-
enskomsten opstillet. Hovedkravene til de generelle kommunale forhandlinger er en sikring 
af reallønnen, en bevarelse af reguleringsordningen og arbejdslivsforbedringer. Skulle der 
blive penge til organisationsforhandlinger vil Lærernes Centralorganisation gå efter generel-
le lønforbedringer for hele LC-gruppen. 
 
A20 
Den nye centrale arbejdstidsaftale er nu vedtaget, og det betyder et endeligt farvel til Lov 
409. Det er samtidig et endelig farvel til en 100 % tvungen tilstedeværelse på skolerne. Med 
den nye aftale kan ingen skoleledere gennemtvinge en fuld tilstedeværelse for lærerne. Der 
skal være plads til lærernes selvtilrettelæggelse. Det hindrer dog ikke, at den enkelte lærer 
fortsat selv har mulighed for at udføre alle sine arbejdsopgaver på skolen.  
Allerede til nytår træder de nye planlægningsbestemmelser på skoleniveau i kraft. Det bety-
der et meget tættere samarbejdsforpligtelse mellem leder, tr og lærere i forbindelse med 
skoleårets planlægning og opgaveoversigtens udformning. Til august træder de resterende 
samarbejdsforpligtelser i kraft, så kreds og kommune fra starten af det nye skoleår går i 
gang med de aftalte samarbejder på kommunalt plan. Fra kredsstyrelsens side ser vi frem 
til, at den enkelte lærer oplever en langt større inddragelse i planlægningen af egen ar-
bejdsopgave, end det har været gældende hidtil. 



Undersøgelse af stress blandt lærerne i Vestfyns Lærerkreds. 
 
I løbet af september-oktober spurgte vi lærerne og børnehaveklasselederne til deres ople-
velse af stress-niveauet. Vi fik 232 besvarelser. Det giver en svarprocent på 75%. 
Svarmulighederne fulgte den stress-trappe, som er en del af den retningslinje om stress, 
som netop er vedtaget i HovedMED.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Første spørgsmål omhandlede oplevelsen af det generelle stress-niveau. 28 % svarede her, 
at de hovedsageligt havde befundet sig i den tempererede kategori, hvor der er god balan-
ce mellem opgaver og ressourcer, og hvor deraf følger en høj kvalitet i opgavevaretagelsen. 
Største gruppe ( 50 %) oplevede at befinde sig i den opvarmede kategori. Her er begynden-
de pres. 
Bekymrende er det, at hhv. 18 %, 3 % og 1 % befinder sig i de tre sidste kategorier. Her er 
der søvnproblemer, hoved– og mavepine, manglende energi og i sidste ende sammenbrud 
og langtidssygemeldinger.  
Det kender vi desværre alle til i form af egne oplevelser, eller oplevelser med kolleger, der 
bliver sygemeldt med stress i kortere eller længere tid.  
Retningslinjen starter med følgende: 
”Vi vil være en sund arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere trives og har et arbejdsliv i 
balance. Vi ønsker et bæredygtigt arbejdsliv for alle ansatte, der sikrer den enkeltes mulig-
hed for at udføre sit arbejde bedst muligt til gavn for borgerne.” 
 
Kredsstyrelsen vil drøfte, hvordan vi vil præsentere resultaterne for Assens Kommune i di-
verse sammenhænge og holde dem fast på målsætningerne i retningslinjen om stress. 
 

Lokale arbejdstidsforhandlinger 
Den nye centrale arbejdstidsaftale åbner for, at vi lokalt kan indgå en arbejdstidsaftale med 
Assens Kommune, hvor vi aftaler det lokale perspektiv på bestemmelserne i A20. Disse for-
handlinger er i fuld gang, og der er i skrivende stund afholdt ét forhandlingsmøde, og der er 
foreløbig aftalt 4 yderligere møder. Fra kredsens side håber vi på, at vi endelig kan lande en 
lokalaftale, som i sidste ende vil betyde en kvalitetsforbedring for lærernes arbejdsliv i As-
sens Kommune. 
 
6. oktober 2020 John Rasmussen, kredsformand 



Samtidighedsferie Assens Kommune 2020-2021 

1. sep-
tember 
2020 

31.    
august 
2021 

31.    
decem-
ber 2021 

Optjenings– og afholdelsesår  Forlænget 
afholdelses-
periode. 

* ** 

Assens Kommune har kollektivt pålagt alle lærere/børnehaveklasseledere ansat i 
hele det forudgående ferieår at afholde forskudsferie. 
Der er varslet ferie her: 
* Uge 42.  
** sidste 20 hverdage i juli måned. 

Assens Kommune skal indgå en individuel aftale med lærere/børnehaveklasseledere, der ikke har været 
ansat i hele det forudgående ferieår. I indeværende ferieår er det lærere mm. ansat efter 1.5.2020. I kom-
mende ferieår vil det være 1/9 — 31/8. 
Assens Kommune indgår ikke aftale om forskudsferie for ansatte i prøvetid. Her vil man blive trukket i løn, 
såfremt man ikke har sparet timer med løn op til hele ferien. Man har ret til efterfølgende at få udbetalt løn-
nen, så snart den efterfølgende er sparet op. 
 

Fordelingen på spørgsmålet om spidsbelastninger kan du se herunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Også her er der for mange lærere, der ligger i de øverste kategorier. Det bekræfter vores 
oplevelse af, at lærerjobbet er for hårdt. Det, der kunne være verdens bedste job, bliver 
dermed alt for belastende. Det må Assens Kommune som arbejdsgiver forholde sig til. 
 
 



Måned ultimo 
 

optjent afholdt  Optjent ret til 
ferie med løn 

september 2,08 0 2,08 

oktober 4,16 5 -0,84 

november 6,24 5 1,24 

december 8,32 5 3,32 

januar 10,40 5 5,40 

februar 12,48 5 7,48 

marts 14,56 5 9,56 

april 16,64 5 11,64 

maj 18,72 5 13,72 

juni 20,80 5 15,80 

juli 22,88 25 -2,12 

august 25 25 0 

Skema, der viser regnskabet for en lærer mm. an-
sat i hele det forudgående ferieår med forskudsfe-
rie. 

Som det fremgår af skemaet, vil man ”skylde” ferie med løn i hhv. 
oktober/november og juli/august. Man vil dog få udbetalt sin sæd-
vanlige løn. 
Ved ferieårets afslutning vil regnskabet været nulstillet. 
 
Hvis man ansættes senere end starten af ferieåret — eller stopper i 
løbet af ferieåret — skal man have beregnet konsekvenserne mht. 
ferie med løn, da det skal opgøres individuelt.  
Kontakt gerne kredsen for individuel rådgivning. 

NYT: 
Ferie med løn afholdes før ferie uden løn, og ferie, der er optjent 
først, afholdes først. Det betyder også, at optjent betalt ferie fra en 
tidligere arbejdsgiver afholdes før ferie med løn hos aktuel ar-
bejdsgiver.  
Ferietimer skal afregnes i forhold til den aktuelle beskæftigelses-
grad.  



En lærer, der netop har afsluttet sin uddannelse som lærer, ansættes fuld tid  1. august 2020. 
I august 2020 optjenes 15,42 ferietimer med løn, som skal indefryses i Lønmodtagernes Fe-
riemidler. 
 
I september 2020 begynder et nyt ferieår. I efterårsferien holder læreren ferie med løntræk. 
Med lønsedlen for oktober trækkes derfor 6,22 timers løn. 
I november 2020 optjener læreren 15,42 timers ferie med løn. På lærerens foranledning skal 
arbejdsgiver herefter udbetale de 6,22 timer. 
I juni 2021 er læreren ikke længere i prøvetid og kan vælge mellem løntræk eller forskuds-
ferie. 
 
Fra september 2021 er denne lærer omfattet af en eventuel kollektivt pålagt forskudsferie. 
Forudsat at Assens Kommune fortsat udmelder kollektiv ferielukning i ug 42 og de sidste 20 
hverdage af juli, samt at Assens Kommune pålægger forskudsferie. 

Eksempler på samtidighedsferie for lærere, der 
bliver ansat i Assens Kommune. 

En lærer bliver ansat i Assens Kommune den 1. november 2020. Vedkommende kommer fra 
en stilling som lærer på en skole i nabokommunen. 
 
I juli måned 2021 skal vedkommende afholde 20 feriedage i lighed med øvrige ansatte lære-
re i Assens Kommune. 
 
I sin tidligere ansættelse har læreren optjent feriepenge i september-oktober, i alt 4,16 ferie-
dage. Har læreren afholdt ferie i sin tidligere stilling, f.eks. 5 dage i uge 42,  er der afregnet 
ved fratrædelsen og læreren medbringer ikke feriedage med løn. 
Har læreren ikke afholdt ferie, vil den optjente ferie komme til udbetaling først. I alt 4,16 
feriedage med løn. 
 
Herefter har læreren i sin nuværende ansættelse optjent ferie med løn i perioden november 
2020 -  juni 2021. I alt 8 * 2,08 feriedag med løn = 16,64 feriedage med løn.  
Har læreren ikke medbragt ferie fra sin tidligere ansættelse, vil læreren derfor enten blive 
udsat for løntræk eller forskudsferie. Dette skal læreren have taget stilling til. 
 
I juli 2021 og august 2021 vil læreren optjene de manglende feriedage med løn. I alt har læ-
reren d. 31. august 2021 optjent 10 måneder a´2,08 feriedag = 20,8 feriedage med løn, og 
har således 0,8 feriedag med løn i overskud, som kan udbetales. Hvor stammer de 0,8 fra? 
De stammer fra den tidligere ansættelse, hvor læreren afholdt 5 dages ferie i efterårsferien, 
men kun havde optjent 4,2 dag. Derfor blev denne lærer ved sin fratrædelse fratrukket 0,8 
feriedags løn.  



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 
 

Danmarks Lærerforening, kreds 84. 

Lønerfaringsdatoen på lønsedlen betyder meget! 
Et medlem opdagede i slutningen af september 2020, at tidligere erfaring fra ansættelse 
som lærer i en anden kommune ikke var blevet registreret ved ansættelsen i Assens Kom-
mune. 
Dette medlem fremskaffede dokumentation for sin tidligere ansættelse og fremsendte den 
via kredsen til Assens Kommunes lønkontor.  
Ved anerkendelsen af den fremsendte dokumentation, ændredes erfaringsdatoen på løn-
sedlen med 19 måneder. 
Efterfølgende blev medlemmet reguleret med tilbagevirkende kraft. I runde tal betød det, 
at medlemmet steg i løn med ca. 2.000 kr. pr. måned. Altså en samlet her-og-nu gevinst på 
ca. 38.000 kr. 
Yderligere vil medlemmet stige tidligere i løn efter 8 og 12 års erfaring. 
 
Samlet værdi for dette medlem af at ændre erfaringsdatoen med 19 måneder, vil på slutløn 
være løbet op i  mere end 90.000 kr.  
 
Derfor opfordres du til at tjekke, at din erfaringsdato på lønsedlen stemmer overens med 
den erfaring, du har opnået efter endt lærereksamen, hvor din uddannelse var en forud-
sætning for ansættelsen. Det er ikke ude-
lukkende ansættelse i folkeskolen, der 
tæller med. Også en ansættelse på en 
friskole som lærer, eller lign. indgår i fast-
sættelsen af erfaringsdatoen. 
 
6.10.2020  
Karsten Jørgensen, sagsbehandler. 

 
”Samlet værdi for dette 
medlem af at ændre erfa-
ringsdatoen med 19 måne-
der, vil på slutløn være løbet 
op i  mere end 90.000 kr. ” 

 

mailto:084@dlf.org
http://www.vestfyns-laererkreds.dk/

