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KREDS 60 NYT 
Her går det godt! 
Af formand Lene Høiriis Nielsen 

I sidste uge blev resultatet af Pisa undersøgelsen offentliggjort. Det gik meget stille for sig i 
forhold til tidligere rapporters offentliggørelser, for eleverne havde flyttet sig på de målte 
områder, og nu lå danske elever over OECD gennemsnittet. Jeg havde ellers læst op på 
resultaterne fra sidste Pisa undersøgelse, så jeg var kampklar til kritikken, der ville komme.


Når nu resultatet var godt, så kunne man da have forventet store overskrifter om, hvor god 
folkeskolen er, og hvor dygtige lærerne er til at undervise, men næ nej, det var der ikke meget af. 
Det var lige før, at den afrapportering, der kom fra TIMSS ( Trends in international Mathematics 
and Science Study) ugen før Pisa, fik mere omtale, men der var eleverne selvfølgelig også gået 
tilbage i matematik.
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Jeg har det lidt mærkeligt med Pisaresultatet. Det er selvfølgelig godt, at det er gået fremad, det 
skal der ikke herske tvivl om. Men jeg håber, at det er fordi, at vi som lærere er blevet bedre 
uddannet i fagene/ områderne, der testes i, og ikke fordi vi er blevet bedre til at undervise til 
testene.


Det er efter min mening dejligt befriende, at vores nye undervisningsminister, Merete Riisager, 
udtaler, at Pisarapporten hverken skal bruges til at konkludere noget om fagligheden i skolen 
eller om folkeskolereformens betydning. At der er tale om en indikator, som skal bruges på linje 
med andre undersøgelser, og at debatten om folkeskolen ikke skal bygge mere på test, end den 
allerede gør.


Det vil i det hele taget blive interessant at se, hvordan Merete Riisagers udtalelser om reformen 
og folkeskolen i al almindelighed vil give sig udslag i de fremtidige udmeldinger fra ministeriet.


Så velkommen i arbejdstøjet, Merete Riisager. Der er masser at tage fat på.


Nyt fra Faxe og Vordingborg  
Af FTR Lene Høiriis Nielsen og FTR Mette Brendstrup Laursen 

Faxe 

Som I ved, blev der i budget 17 afsat en million til den åbne skole. Den million er nu blevet 
fordelt således, at de 700.000 skal bruges til samarbejdet med musikskolen, de 200.000 med 
fritidsbrugere og de sidste 100.000 til samarbejdet med erhvervslivet. De to første er også dem, 
der for nuværende samarbejdes mest med, hvorimod det kniber mere med erhvervslivet.


Jeg har før fortalt om, at budgetterne fremadrettet godt kunne blive stramme, og at vi sad med 
den udfordring at skulle spare 7 millioner i hele kommunen. Nu har vi så fået 11 millioner fra 
staten. Så spændende, om processen om de 7 millioner stopper, eller om de 11 millioner bare 
lægges i kassen.


Elevernes ferieplan for næste skoleår er kommet. Der havde fra MED udvalgene været bedt om, 
at dagene ikke blev spredt ud som enkeltdage, og fra skolebestyrelserne havde der været et 
ønske om, at man ikke lavede sommerferien længere for eleverne. Politikernes beslutning er så 
blevet et eller andet lige midt imellem, hvor eleverne møder onsdagen den 9. august og hvor der 
ligger to dage frit svævende, nemlig den 1. maj og Grundlovsdag, den 5. juni. Hvornår lærernes 
ferie ligger er ikke endeligt besluttet, men det er af gode grunde (normperioden) nødvendigt at 
lægge 4 uger i juli, så mon ikke vi ender med at have ugerne 27-30.


Administrationsgrundlaget bliver der kigget på i uge 50, og det er heri bl.a. ferie fremgår.


I dette kredsnyt er også en artikel om arbejdsmiljø, og under Faxe står der noget om, hvor vi kan 
hente hjælp, hvis vi går ned med stress eller andet. De oplysninger er nemlig desværre ikke 
kommet med på Danmarkskortet i DLF.


Nyd afspadseringen mellem jul og nytår. Glædelig jul.
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Vordingborg 

"Og det skete i de dage, at der udgik befaling om at holde ansættelsessamtaler i hele 
kommunen.." 

Sådan startede jeg mit indlæg for et år siden, og sådan kunne jeg faktisk også passende starte 
det i år. Nuvel, meget er der sket det seneste år, men nogen ting er uændrede.. Vi har fx stadig 
en del ledige lederstillinger på forskellige stole rundt om i kommunen. Og det selvom der leges 
stoledans, både internt i kommunen og internt på skolerne.. og hold nu fast.


Præstø skole mangler desværre stadig en skoleleder efter en forgæves ansættelsesrunde og 
må fortsat få hverdagen til at fungere med konstituerede folk på stolene. 

På Møn Skole fratræder Flemming Larsen som skoleleder først i det nye år, for at nyde sit otium, 
så også her skal der ansættes en skoleleder. Til gengæld har man for nylig fået ansat en 
afdelingsleder, nemlig Rikke Wulf-Andersen, efter Nils Vilsbøl (der forlod sin konstituering som 
skoleleder på Svend Gønge-skolen for en konsulentstilling i Skolelederforeningen).

Kulsbjerg Skole har også en stol ledig som udskolingsafdelingsleder, efter Bjørn Haldur 
Pedersen blev ansat som ny skoleleder på Svend Gønge-skolen pr. 1. januar. Ny viceskoleleder 
på Kulsbjerg bliver Casper Milandt, som også er afdelingsleder for Stensvedafdelingen.

På KCK er Henning Hellwing blevet skoleleder i forbindelse med sammenlægningen af 
børnehave- og skoledelen. 

Har jeg glemt nogen rokader eller nyansættelser - er det bestemt ikke med vilje - herfra skal der 
lyde både tak for samarbejdet, velkommen til, ser frem til samarbejdet, ser frem til det fortsatte 
samarbejde samt held og lykke med det nye.. så tror jeg, at jeg har ramt alle!


Vi er i fuld gang med at forhandle om lærernes arbejdstid for næste skoleår, et arbejde som skal 
være færdigt 8. februar, hvor det gennemgås med alle ledere og tillidsrepræsentanter, både på 
afdelings- og skoleniveau. Et udtryk for ønsket om, at alle kommer godt og tidligt i gang med 
næste skoleårs planlægning.


På vores 12-12seminar med skoletillidsrepræsentanter og skoleledere, havde vi et meget 
inspirerende oplæg af Tage Søndergaard om professionel /social kapital. Ingen tvivl om, at 
professionel kapital står for døren på skoleområdet - det vil I høre meget mere om..


En anden ting, der står for døren, er julen.. 
Og med den en god lang, tvungen afspadseringsperiode. Hver eneste dag er tiltrængt og 
velfortjent, så nyd dem!


I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
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Arbejdsmiljøet  
Af Anette Lis Jensen 

Nyt om arbejdsmiljø fra DLF 

Da det er en vanskelig situation at være stresssygemeldt, og der i den forbindelse kan opstå en 
masse spørgsmål, har Danmarks Lærerforening udgivet en pjece til den stresssygemeldte dels 
om forhold vedrørende arbejdspladsen, som den stressramte skal være opmærksom på, og dels 
om hvordan man kommer godt tilbage til sin arbejdsplads efter en stress-sygemelding. Pjecen er 
vedhæftet mailen med kredsnyt, hvis du skulle have lyst til at læse mere.


Danmarkskortet – psykisk arbejdsmiljø


DLF har i samarbejde med de lokale kredse udarbejdet ”Danmarkskortet” som giver et overblik 
over kommunernes tilbud til medarbejderne om forhold vedrørende det psykiske arbejdsmiljø.  
Se kortet på dlf.org under LØN OG VILKÅR -> Psykisk arbejdsmiljø -> Danmarkskort -
psykologbistand. Ved at klikke på kortet kan du se hvilke tilbud der er i Faxe og Vordingborg, og 
du kan læse, hvad du skal gøre for at få hjælp. Du kan selvfølgelig også som altid tage fat i din 
AMR, TR eller kredsen.


Arbejdsmiljøprisen 2016


Broagerskole i Sønderborg har fået Arbejdsmiljøprisen 2016 i kategorien Samarbejde om 
arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøarbejdet styres af skolens arbejdsmiljøgruppe, som består af 
skolelederen, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten. Denne trio samarbejder om 
at fastholde en god dialog i hverdagen, både når medarbejderne møder udfordringer og 
vanskelige situationer, og når gode ideer skal gribes.  
 
Den løbende dialog er med til at gøre det tydeligt for alle, hvilke arbejdsforhold, som er 
udefrakommende og givne, og hvilke arbejdsforhold man reelt har indflydelse på og kan påvirke. 
Det, at lærerne gennem dialogen oplever reel indflydelse på deres eget arbejde, er med til at 
sikre et godt arbejdsmiljø, og det giver fokus på kerneopgaven.


Det er afgørende for arbejdsmiljøet, at tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og 
lederen har et godt samarbejde. Når det kan lade sig gøre i Sønderborg, kan det også lade sig 
gøre i Faxe og Vordingborg. Mit juleønske skal være, at arbejdsmiljøgrupperne på vores skoler vil 
lade sig inspirere af Broagerskole.


Nyt om arbejdsmiljø fra Vordingborg 

I Vordingborg er der vedtaget en ny retningslinje for forebyggelse og håndtering af sygefravær. 


Hensigten bag den nye retningslinje er, at alle medarbejdere i Vordingborg kommune i 
forbindelse med sygdom skal modtage omsorg og støtte fra lederen på samme måde uanset 
deres ansættelsessted. 
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Du kan også få en kopi af retningslinjen hos din leder, eller du kan spørge enten din 
arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant. 

På teamarbejdsmiljødagen d. 22.marts 2017 vil Professionel Kapital være temaet. En række 
undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en 
høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, 
lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning etc.


Professionel kapital kombinerer tre forskellige dimensioner:


Social Kapital består af tillid, samarbejdsevne og retfærdighed set i forhold til kerneopgaven.


Human kapital dækker personlig viden, færdigheder og kompetencer.


Beslutningskapital dækker medarbejdernes evne til at træffe fagligt begrundede professionelle 
valg i komplicerede situationer.


Nyt om arbejdsmiljø fra Faxe   Af Lene Høiriis Nielsen 

I Faxe kommune arbejdes der i øjeblikket med handlingsplaner i forhold til resultaterne af 
APV'erne og trivselsmålingerne.


Dette arbejde foregår på alle niveauer i MED systemet. Antallet af besvarelser er meget 
svingende og det gør naturligvis, at det kan være problematisk at arbejde med resultatet på den 
enkelte skole/afdeling.


Der har i lang tid været fokus på vold og anmeldelse af dette til politiet. I den forbindelse er der 
også blevet talt om vigtigheden af, at vi skal kunne indrapportere hændelser, som ikke hører til i 
den anden kategori, men som alligevel, på den lange bane, kan få betydning for os i forhold til 
f.eks. stress. Det er vigtigt, at det bliver et fælles system for alle skoler, således at man kan se et 
samlet billede.


Der er lige blevet offentliggjort et Danmarkskort på DLF's hjemmeside, hvor man skal kunne 
klikke på sin egen kommune og så kan man se, hvor man kan få hjælp. Hvis man går ind på 
Faxe står der ikke noget, men det er ikke fordi vi ikke har et beredskab. I Faxe har man mulighed 
for Kriseberedskab og akut krisehjælp, gratis anonym telefonrådgivning ved ikke-akutte forhold, 
yderligere psykologisk rådgivning og rådgivning fra HR om psykisk arbejdsmiljø. Faxe kommune 
har lavet en lille vejledning om ovenstående, og denne er også vedhæftet i mailen med kredsnyt.
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OPSLAGSTAVLEN: Læs grundigt siderne her :-)

Kredsen holder PENSIONSMØDER for alle 
overenskomstansatte, faktisk hele to styks.. 

Så skynd dig at sætte kryds ved den dato, der 
passer dig bedst.✏ 🗓  

Indbydelse kommer i det nye år! ✔ 👍  

16/3 i Vordingborg  
22/3 i Faxe

X i kalenderen! ✏🗓  

Fredag den 10. marts 2017 kl. 

16.00 afholder Kredsen 

generalforsamling på seminariet 

i Vordingborg. 

HUSK DET NU - vi glæder os 

til at se dig!
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KREDSKONTORET ER LUKKET I JULEFERIEN (fra 22.dec til 3.jan) 

Henvendelser kan stadig ske via e-mail til 060@dlf.org så vender vi tilbage efter ferien. 

I særlige tilfælde kan kredsen kontaktes på vagttelefonerne: 
Formand Lene Høiriis Nielsen på tlf. 21 14 01 48. 

Næstformand Mette Brendstrup på tlf. 23 35 40 80 
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