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    Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 

Kære medlem af Vestfyns Lærerkreds. 
Som du kunne læse i den mail jeg – via din tillidsrepræsentant – sendte dig i onsdags, står 
vi nu i en situation, hvor vi for første gang skal til at arbejde rent efter Lov 409. En udvik-
ling, som går stik imod tendensen i stort set alle andre danske kommuner, hvor der rigtig 
mange steder er indgået lokale arbejdstidsaftaler. 
 
I forbindelse med overenskomstresultatet i 2018 aftalte de centrale parter Kommunernes 
Landsforening og Lærernes Centralorganisation et fælles ”Ny Start-projekt”. En del af dette 
projekt var et styrket lokalt samarbejde. Citat: 
”Det er parternes ønske, at det fornyede centrale samarbejde kan inspirere til et styrket 
samarbejde lokalt mellem kommuner og kredse/lokale repræsentanter. Det er en mulighed 
at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstids-
bestemmelser jf. rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler.” 
 
Som jeg tidligere har orienteret om, har Vestfyns Lærerkreds og Assens Kommune gennem 
rigtig lang tid været i realitetsforhandlinger om en egentlig arbejdstidsaftale. Assens Kom-
munes hovedønske var, at skolerne skulle frigøres fra alle opgørelser af arbejdstid. 
Kredsens ”modydelse” var, at der så skulle lægges et loft over, hvor mange undervisningsti-
mer en lærer kan pålægges. 
 
Vi var – efter min vurdering – tæt på at kunne nå til enighed, men så væltede alle de øko-
nomiske ulykker ned over os i efteråret 2018. Det betød, at vi ikke kunne nå til enighed om 
et maksimum på antal undervisningslektioner, som lærerne – efter kredsens vurdering – 
ville opfatte som rimeligt. Arbejdstidsforhandlingerne blev derfor sat på pause på ubestemt 
tid. 
Det blev i stedet aftalt, at der så skulle arbejdes videre med justeringer af det eksisterende 
”Dialogpapir”, som er udtryk for en fælles forståelse af, hvordan forskellige arbejdstidsele-
menter håndteres ude på skolerne. 
 
Vestfyns Lærerkreds´ forhandlere mødte derfor som aftalt op til forhandling af justeringer 
af ”Dialogpapiret”. Vi må bare konstatere, at vi blev mødt med en mur af modstand. Hvor 
der tidligere var en god samarbejdsånd om fornuftige (og gratis) justeringer af arbejdsti-
den, som kunne bedre lærernes arbejdsmiljø, blev vi nu fra både kommunal lederside og 
fra skolelederside mødt med forringelser og løse uforpligtende formuleringer og hensigts-
erklæringer uden reelt indhold. ”Arbejdstid skal være så individuelt som muligt i forhold til 
den enkelte lærer”. 
 
Vi meddelte derfor Assens Kommunes forhandlere, at vi ville gå tilbage til vores tillidsre-
præsentanter for at drøfte Assens Kommunes fremlagte forslag. På TR-mødet mandag d. 
25. marts blev det enstemmigt vedtaget, at afbryde samarbejdet med Assens Kommune 
om ”Dialogpapiret”, som nu var blevet væsentlig forringet fremfor ”styrket”! 
På de annoncerede møder i faglig Klub vil I få en detaljeret gennemgang af alle elementer i 



”Dialogpapiret”. 
 
Det - at vi nu skal til at arbejde rent efter Lov 409 - betyder, at vi skal have lagt en fælles 
strategi for håndteringen af situationen. Det er derfor af allerstørste betydning, at alle mø-
der op til møderne i Faglig Klub, og giver sin holdning til kende. 
Det politiske udvalg og borgmesteren er orienteret om ovenstående udvikling i forhold til 
arbejdstid i Assens Kommune. 
 
Generalforsamling i Vestfyns Lærerkreds 
Onsdag d. 20. marts afholdt Vestfyns Lærerkreds sin årlige generalforsamling. I år prøvede 
vi noget nyt! 
I stedet for at kredsformand og næstformand aflagde beretningen fra ende til anden, var 
der indlagt forskellige stop, hvor der blev stillet spørgsmål til forsamlingen. Det gav en livlig 
debat, og rigtig mange fremmødte benyttede lejligheden til at kommentere på indholdet i 
beretningen. Det er nok en nyskabelse, som vi vil fortsætte med. Beretningen blev efterføl-
gende enstemmigt godkendt. 
 
På generalforsamlingen var der fremlagt 2 forslag. 
En udtalelse om skolernes dårlige økonomi. Udtalelsen blev enstemmigt godkendt, og er 
allerede fremsendt til Fyens Stiftstidende. 
Kredsstyrelsen fremlagde også et forslag om at investere 1/3 af formuen i den lokale 
”konfliktfond” – Særlig Fond – i værdipapirer. Med det renteniveau der er pt. bliver midler-
ne i Særlig Fond kun mindre værd år for år. Dette forslag blev enstemmig anbefalet, og 
kredskassereren er nu gået i gang med af indgå de nødvendige investeringsaftaler med Lån 
og Spar Bank. 
Efter generalforsamlingen hyggede forsamlingen sig med fællesspisning i Glamsbjergsko-
lens personalerum. 
 

26.3.2019 John Rasmussen, Kredsformand. 

 

Ny ferielov. 

EU har vurderet, at den danske ferielov er i strid med EU-reglerne. Derfor skal princippet 

med forskudt optjening og afholdelse ændres til samtidighedsferie. 

I dag ser optjening og afholdelse af ferie således ud: 

Her optjener man ferie med løn i et kalenderår og afholder det derefter forskudt fra d. 1. 

maj til d. 30 april.  

Dette princip vil fortsat være gældende for den 6. ferieuge! 

Fra d. 1/9 2020 vil man optjene ret til ferie med løn fra d. 1/9  - 31/8, altså i 12 måneder, 

som kan afholdes fra d. 1/9—31/12, altså over en periode på 16 måneder.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vi optjener 25/12 = 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse, vil vi pr. 1/10 2020 have op-

tjent 2,08 feriedag med løn, men skal afholde 5 feriedage i uge 42. Her skal der laves en 

aftale med  arbejdsgiver, hvor man kommer til at skylde feriedage. I nævnte tilfælde vil man 

først i november have optjent den fulde ferie  (6,24 feriedage) og er så i gang med at optje-

ne ferie med løn til kommende juli måned, hvor de resterende feriedage er placeret. I juli vil 

man igen skylde ferie indtil udgangen af august, hvorpå der starter et nyt ferieår. 

Overgangen mellem de to principper, fra forskudt ferie til samtidighedsferie, nødvendiggør 

nogle handlinger, da et års opsparet ferie, afholdt eller udbetalt samtidig med overgang til 

samtidighedsferie, ville belaste både samfundsøkonomi og private firmaers likviditet vold-

somt. 



Den opsparede ferie med løn  i perioden 1/9 2019—31/8 2020 lægges derfor i en fond, 

Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Vi kender princippet fra Lønmodta-

gernes Dyrtidsfond. Pengene indefryses og investeres. De udbetales derefter til den enkelte 

lønmodtager, når denne forlader arbejdsmarkedet.  

Fra d. 1.1 2019 til d. 31.8 2019 optjenes ferie med løn efter de gamle regler.  Her optjenes 8 

* 2,08  = 16,64 feriedage med løn. Herefter træder indefrysningsperioden i kraft fra d. 1/9 

2019.  

Feriedagene afholdes i perioden 1.5 2020—31/8 2020. Altså en forkortet periode på kun 4 

måneder. Dette skyldes, at samtidighedsferie træder i kraft pr. 1/9 2020. 

Assens Kommune har i denne periode 1.5.2020—31.8.2020 placeret 20 feriedage, hvor sko-

lerne er kollektivt lukkede. Denne problematik skal håndteres. Det er endnu ikke aftalt 

hvordan. 

Overgangsordningen ser således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I april 2019 kommer en vejledning vedr. overgangsperioden, udarbejdet af Forhandlings-

fællesskabet og KL i fællesskab. I november 2019 kommer en vejledning om den nye ferie-

ordning, når overgangsperioden er overstået. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke 

informere yderligere om reglerne. 

Vi vil løbende informere, når vi kan gøre det på et sikkert grundlag. 

18.3.2019 Karsten Jørgensen, Sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds. 

 


