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Generalforsamling d. 2. marts 2022 
 
Hvis man har forslag til behandling på generalforsamlingen, eller evt. ønsker at stille op til 
en post på, skal vi endnu engang gøre opmærksom på, at sidste frist er d. 20. februar 2022. 
Skriv i så fald til kajo@dlf.org. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tusind tak for 15 fantastiske år. 
 
Efter lige knap 40 år i Glamsbjerg/Assens Kommuner har jeg valgt at gå på pension med ud-
gangen af februar 2022. Jeg har haft et fantastisk arbejdsliv, hvor jeg de sidste 15 år har væ-
ret så privilegeret, at jeg har fået lov til at stå i spidsen for Vestfyns Lærerkreds som kreds-
formand.  
Det vil jeg meget gerne sige tak for! Det har været en spændende tid med rigtig mange ud-
fordringer – som det hedder på kommunalsproget – indenfor lærerarbejdet. Der har været 
ikke mindre end 4 arbejdstidsaftaler og en arbejdstidslov i løbet af de 15 år. Det håber jeg 
ikke sker igen fremover.  
Jeg har altid været glad for at undervise, og for kontakten til eleverne, men jeg må også si-
ge, at de sidste 15 år med kontakt til medlemmerne, vore tillidsrepræsentanter, arbejdsmil-
jørepræsentanter, andre DLF´ere og alle de kommunale samarbejdsparter, nok har været 
den mest spændende - og uforudsigelige - periode i mit arbejdsliv. Tak for det! 



Jeg vil ønske alle medlemmer af Vestfyns Lærerkreds held og lykke fremover.  

John Rasmussen, kredsformand  

 

Tak til John. 
Efter at have stået i spidsen for Vestfyns Lærerkreds siden 2007, meddelte John Rasmussen 
i efteråret 2021, at han ikke genopstiller som formand ved generalforsamlingen i marts 
2022. 
 
Vi har i John haft en vellidt og kompetent formand, som i alle årene har arbejdet hårdt for 
at fremme medlemmernes sag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John var formand, da der blev indgået en lokal aftale i 2010, baseret på den centrale A08-
aftale. 
John var formand, da KL og den daværende regering begik en svinestreg ud over alle græn-
ser i 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og John var formand, da der blev indgået en lokal arbejdstidsaftale i 2021, baseret på A20.  
 



Kredsstyrelsen ønsker at sige en stor tak for indsatsen og god vind fremover. 
 
12.01.2022 Kredsstyrelsen, Vestfyns Lærerkreds. 
 
 
Evaluering af Assensaftalen 
Hen over efteråret har kreds og kommune evalueret på Assensaftalen. Fra kredsens side 
havde vi ét meget vigtigt ønske. Nedsættelse af grænsen for tid på opgaver. Med en græn-
se på 60 timer er det ikke lykkedes at skabe den tillid og gennemsigtighed, som er intentio-
nen i både A20 og i Assensaftalen.  
 
Lærerne mangler i den grad overblik over hvor megen arbejdstid, der reelt skal sættes af til 
øvrige opgaver. Det skaber ikke tillid og gennemsigtighed, at lederne på den måde kan 
”skjule” mængden af opgaver i øvrige opgaver. Desværre var der INGEN forståelse for pro-
blemstillingen fra skoleledernes side.  
 
Heller ikke på kredsens forslag om i det mindste at sætte tid på klasselæreropgaven. Tidli-
gere var der sat 75 timer af til klasselæreropgaven. Nu vurderer mange skoleledere opga-
ven til under 60 timer. Det er bestemt ikke kredsens opfattelse, at klasselæreropgaven er 
blevet mindre i dag, så det kan kun betyde, at der er opgaver, som ikke skal løses.  
 
Kredsen bliver også mødt med, at skolelederne ikke ønsker unødigt tidstælleri, men det er 
netop det, som kan ske, hvis man ikke vil sætte tid på en opgave. Så vil der netop blive fo-
kus på tidsforbrug til opgaven. Som en konsekvens af den manglende vilje til at kigge på 
problemstillingerne, har kredsen trukket sig fra en fælles workshop for ledere og tr. Vi kan 
ikke stå inde for at skulle være med til at sende et fælles signal på andre områder i Assens-
aftalen, når vi er så grundlæggende uenige om tid på opgaver. 
Der skal derfor herfra lyde en kraftig opfordring til at bringe problemstillingen på bane, når 
I skal drøfte skoleplan og beskrivelse af opgaver ude på skolerne.  
 
11.1.22 John Rasmussen, kredsformand. 

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 
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