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Nyhedsbrev oktober 2021 
 
Indhold: 
Decorum/Værdighed 
Playful Learning 
A20 
 

Decorum/Værdighed 
 
Fra tjenestemandslovgivningen – også gældende for overenskomstansatte: 
Tjenestemandens pligter 
§ 10. Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og 
såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. 
Værdighedskravet/decorum: 
For kommunalt ansatte gælder et krav om, at den enkelte skal vise sig værdig til den agtelse og 
tillid, som stillingen kræver – også kaldet værdighedskravet eller decorum. Decorum, som specifikt 
er indskrevet i tjenestemandsregulativet, gælder også for overenskomstansatte. 
Decorum handler om, at den ansatte skal udvise en adfærd – såvel på arbejdet som i fritiden - som 
efter tidens normer og samfundsopfattelse er acceptabel i forhold til den stilling, som den ansatte 
varetager. 
I decorumkravet indgår også ansattes brug af sociale medier. 
Ansattes brug af de sociale medier: 
Ansattes brug af sociale medier som privatpersoner er som udgangspunkt arbejdsgiveren 
uvedkommende. Dertil kommer, at offentligt ansatte har frihed til at ytre sig inden for rammerne 
af grundloven ligesom alle andre borgere i Danmark. 
I den situation, hvor en medarbejder ytrer sig på sociale medier i strid med rammerne for 
ytringsfriheden fx ved at overskride sin tavshedspligt kan arbejdsgiver gribe ind. I særlige tilfælde 
kan arbejdsgiver også reagere over for en medarbejder, hvis medarbejderens ytringer på de 
sociale medier resulterer i samarbejdsproblemer. 
Medarbejderens loyalitetspligt over for sin arbejdsplads begrænser ikke medarbejderens generelle 
ytringsfrihed. 
Kommunerne som arbejdsgivere har vide rammer for at regulere og udøve kontrol af ansattes 
brug af sociale medier i arbejdstiden. For at undgå for megen tvivl om, hvad der er acceptabelt på 
de sociale medier, anbefaler KL, at kommunen i sin personalepolitik har beskrevet, hvad der er god 
adfærd på de sociale medier. 
 

Playful Learning 
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En legende tilgang til læring – hvordan gør vi på skolerne, der er i gang? 
 
Vorbasse Skole har været i gang i 2 skoleår. 
Konsulenter: Louise Greve og Hanne Holm fra Skoleforvaltningen og Loni Bergkvist fra ImagineIF. 
Udskolingen startede i skoleåret 19/20, mellemtrinnet og siden indskolingen gik i gang i skoleåret 
20/21. 
Hvordan organiserer de sig nu? 
 
Udskolingen havde planlagt at arbejde med ”miniteams”. Dvs. lærerne arbejder få sammen, kører 
projektet i en klasse og fortsætter derefter til næste klasse. Dette projekt er sat på pause pga. stor 
personaleudskiftning. 
 
Mellemtrinnet: 
De arbejder med projektet 3 dage om ugen i 4 lektioner om dagen. 4 projekter med 
projektlængder på ca. 7 uger. 
De 3 første projekter er fælles på mellemtrinnet og det sidste er på klasseniveau. 
 
Indskolingen: her arbejder alle lærere og klasser sammen. 
Strukturen for eleverne er et projektbånd = 1 modul, der primært ligger i midtermodulet. 
Projektlængderne er 7 – 8 uger. Derimellem er der grundskema. 
Hver onsdag har lærere og pædagoger teammøde, hvor PL fylder ca. 1 time, andet 
teamsamarbejde 1 time og derefter er der 1 time til fælles/gruppevis/individuel planlægning af 
projekterne. Tovholderne på projekterne mødes derudover. 
Lærere og pædagoger er bevidste om at forberedelsen kan holdes indenfor den afsatte tid. 
 
Billundskolen: 
De involverede lærere har været til workshops i foråret og et par dage i LEGO House. 
Klasserne på mellemtrinnet er i gang med 1. projekt sammen med eleverne. 
På danskfagudvalgsmødet fortalte en fra et af teamene, der er i gang, om deres tilgang til projekt 
Playful Learning, dette gav god indsigt. 
Konsulenter: Hanne Holm og Iben Stavnsbo Sørensen fra skoleforvaltningen og Bryan fra 
ImagineIF. 
 
Hejnsvig Skole går efter nytår i gang med lærernes halve forberedelsesår. 
Konsulenter: Louise Greve og Mette Autzen fra Skoleforvaltningen og Loni Bergkvist fra ImagineIF. 
 
Vestre Skole er i gang med lærernes halve forberedelsesår. 
Konsulenter: Hanne Holm og Iben Stavnsbo Sørensen fra skoleforvaltningen og Bryan fra 
ImagineIF. 
 
Således startes der med eleverne: 
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2020 Aktivitet 

uge 38 Opstart, 4. - 6. klasse, Vorbasse Skole  

2021   

uge 8 Opstart, 0. - 3 klasse, Vorbasse Skole 

august Opstart, 4. - 6. klasse, Billund Skolen 

2022   

august Opstart Hejnsvig Skole og Vestre Skole 

2023   

august Opstart Sdr. Omme Skole og Lynghedeskolen 

 
 

A20 - arbejdstidsaftale 
 
Vi er nu kommet et stykke ind i skoleåret og hverdagens udfordringer melder sig. Vi har brug for 
jeres input for at arbejde videre med A20. Hvad fungerer godt og hvad kan forbedres? 
 
A20 forhandlingsgruppen bestående af Lone og Rasmus fra DLF og Tonny og Torben fra 
Skolelederne samt Morten Skolechef har afholdt første opfølgningsmøde om den lokale 
udmøntning af arbejdstidsaftalen. 
Vi har talt om forskellige problemstillinger, hvor nogle vil blive rettet til og andre vil blive overvejet 
til næste møde. 
Grundlæggende fungerer aftalen, men der er stadig områder, vi ønsker at få rettet til. 
Hvad har vi brug for at vide: 

- Passer forholdet mellem forberedelse og undervisning? 
- Er der tid nok til klasselæreropgaven(80 timer i gennemsnit pr. klasse)? 
- Er der tilstrækkelig tid til teamsamarbejdet? 
- Hvordan er forholdet mellem tid til individuel forberedelse og fælles forberedelse? 
- Har du samlet tid til forberedelse? 
- Er du belastet af mange undervisningstimer? 
- Gav gennemgangen af skoleplanen mulighed for pædagogisk diskussion? 
- Er din opgaveoversigt tilstrækkelig gennemsigtig? 

 
Processen om A20: 
 
Uge 43 – 46 faglig klub 
Fredag 26/11 TR møde 
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Fredag 3/12 A20 revideringsmøde med Morten Kirk og A20 gruppen 
 
Med venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
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