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Valggeneralforsamling 
D. 2. marts 2022 holder Vestfyns Lærerkreds ordinær generalforsamling. I lige årstal er der 
valg af kredsformand, næstformand og kredsstyrelse. 
Nuværende kredsformand – John Rasmussen – har meddelt, at han går på pension pr. 1. 
marts 2022 og derfor ikke genopstiller. Ligeledes har kredsstyrelsesmedlem – Anette Kri-
stensen – meddelt at hun ikke genopstiller.  
Der skal vælges 2 kredsstyrelsesmedlemmer ud over kredsformand og næstformand. 
 
På nuværende tidspunkt ser kandidatlisten således ud: 
Kredsformand: 
Lars Hanghøj, TR på Hårby skole 
Næstformand: 
Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen, næstformand Vestfyns Lærerkreds (genopstiller) 
Kredsstyrelse: 
Simon Gotthelf, TR på Tallerupskolen og kredsstyrelsesmedlem (genopstiller) 
Louise Kragh Petersen, TR på Vissenbjerg Skole 
 
Evt. øvrige kandidater kan melde sig ved at kontakte kredsformand John Rasmussen eller 
næstformand Karsten Jørgensen. Sidste frist for at melde sit kandidatur er 20. februar 2022. 
 
 
Arbejdstid 
Jeg har tidligere beskrevet den store glæde, det var at slippe fri af Lov 409`s ”kløer”. Jeg hå-
ber, at det bliver en lige så stor glæde at arbejde under A20 og vores lokale Assensaftale. 
Både kreds og kommune er helt enige om, at forberedelsesfasen til opstart af de nye aftaler 
pr. 1. august var alt andet end ideel p.g.a. tidspres i planlægningsfasen. 
 
Det skulle gerne blive helt anderledes til foråret, når skoleåret 22/23 skal planlægges. 
Kreds og kommune er i fuld gang med at udmønte det kommunale samarbejdsspor. I øje-
blikket bliver der arbejdet på at få færdiggjort den kommunale redegørelse, som skal være 
med til at sætte rammerne for hvilke kommunale projekter, der skal gennemføres i næste 
skoleår, og hvordan de indvirker på sammensætningen af lærernes arbejdstid. Ligeledes vil 
den kommunale redegørelse beskrive de indsatsområder, der på forskellig vis vil blive ar-
bejdet med i en lokal sammenhæng i det kommende skoleår. 
 
Den kommunale redegørelse bliver derfor det fundament, som udarbejdelse af skoleplanen 
skal stå på. Det forventes, at skolerne har den kommunale redegørelse i hænde inden jule-
ferien, så der er god tid til at indarbejde div. tiltag i skolernes skoleplan. 
 
Kreds og kommune er ligeledes startet op på at evaluere vores lokalaftale – Assensaftalen. 



Vi er helt enige med Assens Kommune om, at der ikke er brug for at forhandle en ny aftale 
på plads. Opgaven går ud på at lave mindre justeringer, hvor de lokale parter finder det 
hensigtsmæssigt. Fra kredsens side vil vi arbejde på at få sænket grænsen for, hvornår der 
skal estimeret tid på øvrige opgaver.  
 
Skiftet fra Lov 409 til A20 og Assensaftalen er et fundamentalt opgør med den måde man 
tænker lærerarbejdstid på. Det kræver derfor også tid for alle parter at omstille sig til en 
helt ny arbejdsform. Kreds og kommune vil derfor forsøge at udarbejde en spørgsmål/svar-
liste, hvor de områder, som i øjeblikket opleves uklare, bliver beskrevet. Det fælles mål er, 
at evalueringen af Assensaftalen også er på plads inden jul. 
 
Skolernes økonomi 
Økonomien på Assens Kommunes skoler har i årevis været under et alt for stort pres, som 
har betydet nedlæggelse af mange flere lærerstillinger, end faldet i elevtal ellers har be-
rettiget. Med den konsekvens til følge at lærerne år efter år har skulle ”løbe hurtigere og 
hurtigere”. Ved indgåelsen af det kommunale budget i 2017 skrev et enigt Byråd under på 
følgende:” Vi vil ikke længere være kendt for at have Fyns billigste skolevæsen. Vi vil være 
kendt for at have det bedste!” (citat fra budgetforlig indgået i 2017). 
 
I budgettet for 2020 blev der endelig afsat ekstra midler til Folkeskolen. Knap 7 mio. satte 
Assens Kommune selv af. Det er en god start, men heller ikke mere! I flg. de seneste tal for 
nettoudgiften pr. elev i de fynske kommuner er der et stykke vej endnu, inden løftet om 
ikke at være den billigste kommune, kan betragtes som indfriet. 
 
Helt aktuelt mangler der følgende nødvendige investering i Assens Kommunes folkeskoler 
for at komme på niveau med andre fynske kommuner, så vi ikke længere er ”den fynske 
bundprop”: 
 
Nordfyn:   9,7 mio. kr. 
Middelfart:  21,4 mio. kr. 
Odense:  22,2 mio. kr. 
Kerteminde:  34,1 mio. kr. 
Fåborg-Midtfyn: 35,6 mio. kr. 
Svendborg:  38,3 mio. kr. 
Nyborg:   69,2 mio. kr. 
 
Gennemsnit Fyn: 28,0 mio. kr. 
 
(Kilde: Indenrigsministeriets nøgletal for folkeskolen og Assens Kommunes aktuelle elevtal 
på 3.520 elever) 
 
Nu er et nyt Byråd sammensat, og jeg vil opfordre alle til at holde vore politikere fast på 
løftet fra 2017. 
 
01.12.2021 John Rasmussen, kredsformand 
 

 



Løntjek 
Der afholdes løntjek i OK-organisationerne fra uge 42.  
I Vestfyns Lærerkreds modtager vi i forbindelse med lokallønsforhandlingerne lønoplysnin-
ger på samtlige ansatte på læreroverenskomst. Vi har hermed mulighed for at tjekke løn på 
samtlige medlemmer løbende. Derfor kommer kredsen ikke længere ud på skolerne til løn-
tjek.  
Denne løsning er klart at foretrække, da vi er gået fra lidt tilfældige stikprøver til en syste-
matisk gennemgang af medlemmernes lønforhold.  
Kontakt din TR eller kredsen, hvis du har konkrete spørgsmål til din lønseddel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolerejser. 
I forbindelse med gennemgang af opgaveoversigter i august 2021 blev kredsen opmærksom 
på, at der på nogle skoler var opstået en praksis med at tage på skolerejser, hvor man be-
holdt sin aflønning som lærer i de pågældende uger, men samtidig blev ansat i ungdoms-
skolen. 
Vi har i samarbejde med Assens Kommune gennemgået samtlige rejser i de seneste 5 år og 
er enige om, at der skal afregnes ifølge læreroverenskomsten, samt Arbejdstidsregler for 
undervisere i kommunen. 
Samlet vil der ske en efterbetaling af løn og pension til vores medlemmer på et endnu ikke 
endelig aftalt niveau. 
De berørte lærere vil få direkte besked.  
 
01.12.2021 Karsten Jørgensen, sagsbehandler, Vestfyns Lærerkreds. 

Vidste du… 
 
 
 
 
• at der i overenskomsten er aftalt et tillæg for 

undervisning i Dansk som Andetsprog på 
37,39 kr. pr. time.  

          (dec. 2021-niveau) 

• Tillægget er ikke pensionsgivende. 


