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Status på skolernes situation 

Aldrig nogensinde har den danske Folkeskole stået i den situation, vi står i for tiden. Først 

bliver skolerne stort set lukket, så lærerne pludselig skal omstille sig til at fjernundervise 

hjemmefra. Så åbnes en del af skolen igen, men i en helt anden form end vi nogensinde har 

prøvet før, samtidig med at der stadig skal undervises hjemmefra for 6. – 10. klasse. 

Jeg vil prøve at give en status på en meget speciel periode set fra en kredsformandsstol. 

Fra Vestfyns Lærerkreds´ side har det været en hektisk omgang i forhold til at finde svar og 

hjælp på de rigtig mange uklarheder, der har været gennem hele processen. 

Desværre har Assens Kommune ikke været særlig samarbejdsvillige, idet man ofte fra kom-

munens side ensidigt har tolket og ”strammet” centrale udmeldinger/retningslinjer. 

 

Nedlukning af skolerne/nødpasning. 

En nedlukning af folkeskolen med omgående overgang til fjernundervisning hjemmefra, er 

en situation lærerne aldrig har prøvet før. Samtidig med hjemsendelsen af eleverne skulle 

skolerne etablere en form for nødpasning af de elever, som ikke kunne være hjemme p.g.a. 

forældres arbejde i kritiske sektorer. Det valgte  Assens Kommune at melde ud som et tilbud 

om nødundervisning på skolerne. Det måtte vi selvfølgelig reagere på, da det sendte et sig-

nal om, at det havde karakter af et tilbud, og ikke en ”nødløsning. Kredsens arbejdede derfor 

på, at så få lærere som muligt skulle udsættes for smitterisiko ved at skulle møde op til nød-

pasning på skolen. Ret hurtigt kom undervisningsministeriet med en bekendtgørelse om, at 

der ikke skulle køre normal undervisning, men nødundervisning hjemmefra. På skolerne var 

det fortsat nødpasning. Det blev vi aldrig enige med Assens Kommune om. 

 

Tvungen ferieafholdelse/afspadsering. 

Op til påske blev der indgået en central aftale om, at arbejdsgiver kunne sende ansatte på 

tvungen ”restferie” eller afspadsering. Intentionen var, at man ikke skulle risikere at stå med 

en ferie/afspadseringspukkel, når situationen igen blev normaliseret. På skoleområdet blev 

det især afspadsering i dagene op til påske, der blev brugt. Her måtte der da også tages kam-

pe. Nogle ledere mente, at man godt kunne afspadsere et par timer hver dag, mens der blev 

fjernundervist – NEJ! Det var bestemt i den centrale aftale, at afspadsering og ferie kun var 

hele dage. Assens Kommune meldte ud på Intra, at ansatte, som ikke havde fuld arbejdstid 

fra en hjemmearbejdsplads godt kunne sendes på tvungen ferie. Igen en stramning af den 

centrale aftale. Der stod INGEN steder, at man skulle have hele sin arbejdstid hjemmefra – 

tværtimod. 

 

Delvis genåbning af skolerne. 

Morgenen efter at statsministeren havde meddelt, at nu starter vi ”en stille og rolig – kon-

trolleret -genåbning af skolerne” blev det fra Assens Kommune meldt ud, at vi starter for 

”fuld skrue” onsdag efter påske. Efter en henvendelse fra kredsen var meldingen, at vi må-

ske lige skulle afvente retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen – men planen var fortsat fuld 

genåbning fra dag 1 med fuldt skema. Man kan blive helt træt i hoved ved at tænke tilbage 

på de uendelige kampe vi har taget. Igen en stramning fra Assens Kommunes side, idet der 

skulle startes op med nødundervisning. Det havde vi så en snak om!  

 



Så var der hele problemstillingen med risikogrupperne. Hvordan skulle det håndteres. Det 

er selvfølgelig utilfredsstillende, at de centrale myndigheder ikke kom med enslydende mel-

dinger, men efter pres fra bl.a. Danmarks Lærerforening, blev der hen over påsken nogen-

lunde styr på det. Hvad gjorde Assens Kommune? Tja – igen en stramning, idet man har 

udeladt 65+ ansatte fra de lokalt udmeldte risikogrupper.  

Hver gang vi fra kredsens side gør opmærksom på disse ting, er det næsten et automatsvar 

vi møder. ”Jamen mener I da ikke at lærerne skal møde på arbejde”. Selvfølgelig gør vi det. 

Og rigtig mange vil gerne hurtigst muligt ud af den udfordrende fjernundervisning, men vi 

har en klar forventning om, at Assens Kommune også forholder sig til situationen for alle i 

risikogruppen – også +65`ere, inden de evt. møder på arbejde.  

 

Selve opstarten. 

Op til genåbningen af skolerne stod det klart, at der var store udfordringer med at blive klar 

med både det praktiske og rengøringen. Trods ønske fra kredsen og fra flere ledere, blev der 

givet en lodret ordre om, at alle (bortset fra Pilehaveskolen) startede onsdag morgen. Det er 

meddelt Assens Kommune, at det gav store frustrationer blandt lærerne og mange 

”knubbede” ord til Assens Kommunes ledelse. Undertegnede foreslog, at man skulle melde 

ud, at man havde et mål om, at alle startede onsdag, men selvfølgelig kun hvis man var helt 

klar til det. Statsministeren talte jo netop om en rolig og kontrolleret genåbning, og rigtig 

mange kommuner gav sig da også bedre tid at blive klar – men ikke i Assens! Der måtte 

også henvendelser til for at få præciseret, at det ikke er fuldt skema der nødvendigvis køres, 

men fortsat nødundervisning. Heldigvis lyder det til, at der er en rigtig god lokal dialog om, 

hvordan lokale løsninger findes. Og meldingen er, at lærerne knokler for at få det hele til at 

hænge sammen.  

 

Opsamling. 

Som man nok kan læse af det foregående, har det ikke just været et super samarbejde, der 

har været mellem kreds og kommune på skoleområdet. Det er mig en gåde, hvorfor der hele 

tiden skal ”strammes op” på lokale løsninger i forhold til de centrale retningslinjer/aftaler. 

Hvad er det man vil opnå – andet end utilfredse medarbejdere i en presset arbejdssituation. 

Der er så vidt jeg ved ingen præmie for at være den kommune i Danmark, der presser sine 

medarbejdere mest muligt. Lige i skrivende situation er Assens Kommune ved at 

”genopfinde” tvungne mundtlige ”prøve afgangsprøver” – på trods af aflysning af alle af-

gangsprøver fra centralt hold. Det kan være meget fint, hvis en lærer synes, at man kan lave 

en god undervisningssituation, som ligner en prøvesituation. Men… det skal da være op til 

den enkeltes metodefrihed. Det er langt fra sikkert, at det giver mening for alle! 

 

Jeg vil slutte min status på Coronasituationen med at takke alle for den store indsats. Hold 

da op hvor er respekten for lærernes arbejde kommet til udtryk mange steder fra, efter at 

forældrene har prøvet at have børn, der bliver fjernundervist. Og hvor bliver der arbejdet 

ude på skolerne for at få denne helt ekstraordinære situation til at lykkes så godt som mu-

ligt. 

Tak for det! 

 

Lokale arbejdstidsforhandlinger. 

Det er som om der hviler en form for forbandelse over vores lokale arbejdstidsforhandlin-

ger. Der kommer hele tiden forhindringer ind fra ”sidelinjen”. Bare i det sidste år er følgen-

de sket. Økonomisk opbremsning i Assens Kommune bremsede også vores forhandlinger. 

Så kom BDO og bremsede forhandlingerne, og nu Coronasituationen. Kredsstyrelsen har 

besluttet, at vi nu er så langt henne på skoleåret, at vi ikke med rimelighed kan blive færdige 



med en lokal arbejdstidsaftale med virkning fra 1. august 2020. Vi har derfor i enighed med 

Assens Kommune sat forhandlingerne på pause, og afvente om der kommer en central ram-

meaftale for lærernes arbejdstid. En aftale som vi formentlig alligevel skal have indarbejdet i 

det grundlag, vi allerede arbejder med. 

 

24.04.20 John Rasmussen, kredsformand. 

 

Ytringsfrihed 

I den nuværende situation med særlige forholdsregler på skolerne kan der være god grund til 

at ridse op, hvordan du er stillet mht. retten til at ytre dig om dine arbejdsforhold. 

 

Der er to principper, der skal balanceres: loyalitetskravet overfor din arbejdsgiver contra yt-

ringsfrihed som  borger/offentlig ansat. 

 

Når du skriver som ansat på vegne af din arbejdsgiver, f.eks. i beskeder til forældre i AULA, 

bør du undlade at tage afstand fra de gældende retningslinjer. 

 

DLF skriver i pjecen: "Din ytringsfrihed" følgende: 

"Ytringsfrihed for offentligt ansatte. 

Når en ansat udfører sit arbejde, skal man forsøge at fremme arbejdsgiverens 

interesser. Han eller hun skal loyalt leve sig ind i, hvad der i situationen er arbejdsgive-

rens interesse, og arbejde loyalt for at fremme de mål, arbejdsgiveren har 

fastsat. Men i privatlivet kan arbejdsgiveren ikke give instruktioner om, hvad man skal sige 

eller gøre. Der er derimod intet, der hindrer, at man som privatperson kritiserer sin 

arbejdsgiver." 

 

Samfundet har ligefrem en interesse i, at offentligt ansatte ytrer sig i debatten og man må 

gerne anvende den viden man har fra sit arbejde. Her anbefaler DLF at man tydeligt angiver, 

at man udtaler sig som privatperson. Man må ikke overtræde injurielovgivningen, tavsheds-

pligten eller afgive bevidst urigtige oplysninger, men ellers har man lov til at deltage i debat-

ter om f.eks. de nuværende retningslinjer. Det anbefales dog, at man i sin argumentation ikke 

kritiserer i en unødigt grov form, da det erfaringsmæssigt kan medføre reaktioner fra ledel-

sen.  

 

Justitsministeriet skriver  i en vejledning om ytringsfrihed i 2006: 

"Offentligt ansattes deltagelse i debatten er ikke blot af betydning for 

den enkelte ansatte. Det er således i mindst lige så høj grad til gavn 

for samfundet som sådan, når offentligt ansatte ytrer sig. Dette skyldes 

bl.a., at de offentligt ansatte - i kraft af den specialviden, som de 

besidder inden for deres forskellige fagområder - i en række tilfælde vil 

kunne medvirke til at højne det faglige niveau i den offentlige debat. 

Offentligt ansatte vil således bl.a. kunne bidrage med oplysninger om, 

hvilke praktiske konsekvenser politiske beslutninger har haft eller vil 

kunne få." 

 

Så deltag endelig i debatten om de nuværende retningslinjer med den viden du besidder. Men 

husk at gøre det som privatperson.  

 

 

 



Særlig feriegodtgørelse. 

 

Med udløbet af ferieåret udbetales sædvanligvis i april måned særlig feriegodtgørelse, som 

er 2,15 % af lønnen i det foregående år. Det er dog anderledes i år pga. overgangen til samti-

dighedsferie. Fra 1.9.2019 til 31.8.2020 indefryses 1 af de 2,15 % i den Feriefond, som ud-

betales, når man forlader arbejdsmarkedet. Derfor vil det udbetalte beløb i Særlig Feriegodt-

gørelse i år være mindre end tidligere år. Det har jeg tidligere beskrevet i Medlemsnyt fra 

juni 2019. 

 

Løn april 2020 

Der er aftalt en centralt aftalt lønforhøjelse på 0,4 % i april 2020. I oktober 2020 er aftalt en 

sidste stigning i denne overenskomstperiode, på 0,70 %. Denne dog med forbehold for regu-

leringsordningen, der f.eks. i oktober 2019 påvirkede resultatet med 0,01 %. 

  

Lønudvikling 

Senest tilgængelige tal fra Kommuner og Regioners Løndatakontor er fra februar 2020. Her-

af fremgår, at lønnen for vores overenskomstområde i Assens Kommune i det seneste år er 

steget med 3,3 %, fra februar 2019. 

Lokallønnen er i samme periode steget med 10 %. Det skyldes en målrettet indsats fra kred-

sens side, hvor vi har skullet indhente et efterslæb tilbage fra august 2018. 

 

Siden overenskomstperiodens start  i april 2018 er bruttolønnen steget med 5,4 % i gennem-

snit indenfor vores overenskomstperiode. 

For børnehaveklasselederne er lønnen steget med 8,5 %. 

For lærere er lønnen steget med 5,1 %. 

For konsulenter er lønnen steget 5,4 %. 

 

Samlet set er der for alle grupper tale om en positiv reallønsudvikling i perioden. 

 

24.4.2020 Karsten Jørgensen, sagsbehandler. 
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