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Coronasituationen 
Vestfyns Lærerkreds har løbende drøftelser med Assens Kommune om håndtering af gen-
åbning af skolerne og coronasituationen generelt. Vi bliver desværre ikke hjulpet særlig 
godt af myndighedernes anbefalinger. Alt for ofte er det nemlig ”kun” anbefalinger, og så 
åbnes der straks på vid gab for lokale fortolkninger. 
I skrivende stund er vi ved at indhente tilbagemeldinger om erfaringer fra genåbningen i 
mandags fra skolernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 
 
Vi har bedt om tilbagemelding på: 
• Arbejder man med nødundervisning – eller fuldt skema? 
• Er rengøringen ok? 
• Er lærerne blevet orienteret om Covid-testning af personale? 
• Andet 
 

Tilbagemeldingerne vil blive brugt i den løbende dialog med Assens Kommune, og de vil 
også blive delt med Danmarks Lærerforening i København, så de kan bringe tendenser vide-
re til bl.a. undervisningsministeriet. 
Desværre ved vi allerede, at skolebusserne lokalt kan sætter en ramme om lærernes mulig-
heder for at forkorte skoledagen, som nødundervisningen åbner for. Denne problemstilling 
er blevet drøftet med Assens Kommune, men økonomien sætter rammen. 
 

A20 og lokal arbejdstidsaftale 
Kreds og kommune er langt fremme i forhandlinger om en lokal arbejdstidsaftale, som skal 
supplere den centrale A20-aftale. Der er punkter, hvor det bliver A20, som vil sætte ram-
merne, men der er også en del områder, hvor vi er i gang med at formulere en lokal ud-
møntning af enkelte paragraffer i A20. Det er et godt og tillidsfuldt samarbejde som præger 
forhandlingerne, og i Vestfyns Lærerkreds tror vi – med de optimistiske briller på – at vi i de 
første par uger efter vinterferien kan lande en aftale. 
Hvis det lykkes at indgå en lokal arbejdstidsaftale, vil vi hurtigst muligt gå i gang med at in-
formere jer ude på skolerne om aftalens indhold. Desværre bliver det nok corona-
situationen, som kommer til at sætte rammerne for, hvordan vi kan informere. Vores mål er 
at holde møder på/med alle skoler hver for sig. 
 

Slut med FTF og LO 
Her fra 1. januar blev de 2 tidligere hovedorganisationer FTF og LO nedlagt, og langt de fle-
ste af de tidligere medlemsorganisationer blev samlet i FH (Den Fælles Hovedorganisation) 
Pr. 1. januar trådte den lokale struktur i FH også i kraft. På Fyn bliver der 2 FH-sektioner. FH 
Fyn som omfatter Assens, Middelfart, Nordfyn, Odense, Kerteminde og Nyborg Kommuner 



og FH Sydfyn som omfatter Fåborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner. Dlf´s 
repræsentation i FH Fyns bestyrelse er kredsformand i Middelfart Mads Alnor og kredsfor-
mand i Odense Anne-Mette Kæseler Jensen. Herunder kan I se et medlemstilbud fra FH 
Fyn. 
God ferie til de, som har valgt at holde fri i næste uge. 
10.2.2021 John Rasmussen, Kredsformand, Vestfyns Lærerkreds 

 

 

 

 

 

Gratis Advokatrådgivning  
Til alle FH-SEKTION FYN medlemmer  
I Assens – Kerteminde – Middelfart – Nordfyn - Nyborg og Odense kommuner  

 
  
Rådgivningen finder sted hos:  
FH-Sektion Fyn, Lumbyvej 11A, 2.tv., 5000 Odense C  
Tidsbestilling på : 66 14 04 15  

 
  
I FH–SEKTION FYN har vi valgt at indgå et samarbejde med advokat Per Jørgensen, som betyder at 
du som medlem af en fagforening under FH–SEKTION FYN kan få gratis advokatrådgivning.  
HER ER NOGLE EKSEMBLER PÅ HVAD VI KAN HJÆLPE DIG MED:  
1. Rådgivning ved huskøb  

2. Tvister mellem lejer og udlejer  

3. Tvister i forbindelse med andelsbolig  

4. Rådgivning i skat  

5. Salg af ejendom  

6. Erstatning ved personskade  

7. Rådgivning af testamente, ægtepagt, mv.  

8. Rådgivning i forbindelse med skilsmisse  

9. Rådgivning ved dødsfald i nær familie  

 
  
Rådgivningen finder sted hos:  
FH-Sektion Fyn, Lumbyvej 11A, 2.tv., 5000 Odense C  
Tidsbestilling på : 66 14 04 15  

 



Kredsens regnskab 2020. 

Regnskabet for Vestfyns Lærerkreds endte med et underskud for 2020 på 9.273 kr. Det 

skyldes bl.a. en hensættelse på 48.233 kr. til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er de inde-

frosne feriemidler, som blev optjent i 2020. Hensættelsen er en engangsudgift, der til gen-

gæld betyder færre forpligtelser ved medarbejderes fratræden. Året blev præget af Corona

-situationen, med nogle aflyste arrangementer, bl.a fællesspisning efter generalforsamlin-

gen i marts. Pensionisterne måtte desværre også aflyse en del af deres arrangementer. 

Samlet vurderes resultatet som tilfredsstillende. 

Lokallønsforhandlinger. 

I forbindelse med lokallønsforhandlingerne i efteråret 2020 blev Vestfyns Lærerkreds enige 

med Assens Kommune om at forlænge de gældende tidsbegrænsede tillæg til d. 31.7.2021. 

Hvis du oplever, at et tillæg er ophørt, kan det skyldes, at der mangler en endelig under-

skrift på aftalen.  Vi arbejder på at få underskrift på alle aftaler, så tillæggene kan komme til 

udbetaling med lønnen for februar for bagudlønnede. Næste forhandlingsrunde vil sand-

synligvis være i foråret 2022, så fra 1.8.2021 kan man opleve, at det lokalt forhandlede til-

læg ophører. Kredsen vil derfor ved næste forhandling lægge op til, at tillæggene forhand-

les med henblik på at samle midlerne op tilbage til denne dato. 

Tillæggene er typisk på 120 -250 kr. pr. måned før skat. 

Er dine oplysninger i vores medlemssystem korrekte? 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2021 er det vigtigt, at oplysningerne i vo-
res medlemssystem er korrekte. Vi vil derfor bede alle om at gå ind på ”Min side” på dlf.org 
og tjekke om stamoplysningerne er korrekte. 
Du finder siden her: DLF  
Du logger ind med NemID eller selvvalgt Pin-kode. Under fanen ”Personlige oplysninger” 
bedes du tjekke, at oplysningerne om dig er korrekte.  
Vær opmærksom på, at den oplyste e-mailadresse skal være din private e-mailadresse, så 
den er anvendelig under en eventuel konflikt. 
 
 

6. ferieuge. 
6. ferieuge er ikke omfattet af reglerne for samtidighedsferie, som gælder for de 5 ferie-
uger. Indeværende ferieår løber fra 1.5.2020—30.4.2021. Ferie med løn i dette ferieår er 
optjent i 2019. Hvis ikke du har været ansat i Assens Kommune i hele 2019, vil du ikke have 
optjent ferie med løn i 5 fulde feriedage. Det skal du være opmærksom på, hvis du afholder 
6. ferieuge, f.eks. i uge 7.  
Hvis du ikke har optjent ferie med løn i 6. ferieuge, eller kun i en del af den, kan du udføre 
arbejde i uge 7 efter ledelsens anvisning. I så fald bliver du ikke trukket i løn. Du kan også 
afholde ferie, men skal så være klar over, at du vil blive trukket i løn med udbetalingen af 
løn i slutningen af februar.  
Snak med din leder om dette, hvis ikke det allerede er sket. 

https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?


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. 

6. ferieuge optjent i 2019 skal være afviklet til udgangen af april 2021, med mindre der ind-
gås aftale med arbejdsgiver om at overføre den til det kommende ferieår.  
 
6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer 
dette. Det forudsættes, at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om 
afholdelsen af ferietimer fra 6. ferieuge. 
 
I en situation, hvor mange ansatte udskyder beslutning om placeringen af 6. ferieuge til 
slutningen af ferieåret, vil der kunne opstå problemer med at bevilge den ønskede place-
ring af ferie sidst på ferieåret. Altså i marts-april måned. Derfor opfordrer Vestfyns Lærer-
kreds til, at man følger ferieaftalens bestemmelser og giver sin arbejdsgiver besked om øn-
sket placering så tidligt som muligt. På den måde har man størst mulighed for at få sit øn-
ske om placering efterkommet.  
 
10.2.2021 Karsten Jørgensen, sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds. 
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