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OK orientering
I de forestående forhandlinger mellem LC (Lærernes Centralorganisation) og KL (Kommunernes
Landsforening) er kravet om vores arbejdstid formuleret forholdsvis åbent:
” Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen. Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder
på det kommunale og statslige arbejdsmarked”.
Hvor står der noget om sikring af vores forberedelsestid? Og hvad med det ugentlige maksimale
lektionstal? Spørgsmål, som mange lærere kigger forgæves efter i formuleringen. Der er to vigtige vinkler ind i kravet. Vi ved, at KL ikke bliver til at forhandle med, hvis LC kommer med krav
om forberedelsestid og max. ugentligt lektionstal som åbningen på en forhandling. Derfor stiller
foreningen krav om arbejdstidsregler, som kan understøtte det professionelle lærerarbejde. Målet
er at nå til enighed om arbejdstidsregler, som har samme værdi som andre faggruppers overenskomst om arbejdstid, og dermed kan løfte lærerne væk fra Lov 409. Lykkes dette for LC, kan en
vej til en fælles enighed være en præcisering af Bilag 4 om vores arbejdstid. Bilag 4 stemte vi ja
til ved OK-15. Vores forståelsespapir i Gribskov Kommune bygger på dette centrale papir – Bilag
4 om vores arbejdstid.
Ved de forestående forhandlinger er der skabt en enestående opbakning til os fra de øvrige fagforeninger. En opbakning, der ikke er kommet af sig selv, men alene ved foreningens ihærdige
arbejde og dialog med de øvrige fagforeninger. De andre fagforeninger bakker op om os i at nå et
resultat i forhold til vores arbejdstid. Dette forpligter! Dels forpligter det LC til at gøre sit yderste
for at nå et resultat ved forhandlingsbordet og dels forpligter det også alle medlemmer af DLF i
forhold til, at de andre fagforeninger også skal komme i hus med deres forhandlinger. Sagt på en
anden måde: Kan vi ikke komme i hus med et resultat og derfor bliver nødt til at strejke, vil vi
have opbakning fra de andre fagforeninger (FOA, BUPL, HK, SR), som også vil nedlægge arbejdet. Og skulle det lykkes os at få et resultat, som kan godkendes, men ikke lykkes for de andre
fagforeninger med et resultat ved forhandlingsbordet, vil vi på skoleområdet gå ind og nedlægge
arbejdet for at lægge pres på arbejdsgiver (KL), således at vores søsterorganisationer også kan
nå til et acceptabelt resultat. Der hersker således solidaritet mellem fagforeningerne for de offentligt ansatte forud for forhandlingerne om arbejdstid og løn.
Her i starten af december 2017 venter alle på KL´s officielle udmeldinger om krav. Vi ved, at de
allerede nu rasler med sablen i forhold til de statsansattes frokostpause, som de ikke ønsker at
betale længere. Nu må vi se? Tirsdag d. 12. december 2017 udveksler parterne krav til forhandlingerne (de generelle krav) og den første drøftelse/forhandling er aftalt til d. 15. december 2017.
Egentlige forhandlinger vil forventeligt først afvikles i januar 2018 med afslutning umiddelbart
efter vinterferien i februar 2018. Og som altid ved forhandlinger, bliver der meget stille omkring
forhandlingslejren fra tidspunktet for kravudveksling frem til det tidspunkt, hvor parterne kan
præsentere et resultat eller må stå frem og sige, at der ikke kan opnås enighed, og at man derfor
må gå i forligsinstitutionen.

Kontingent 2018
Fra 1. januar vil kontingentet for F1 og F2 (lærere og bh.kl.ledere) være 498 kr/mdl.
For pensionister (F 4) vil kontingentet uændret være 112 kr/mdl , d.v.s den årlige opkrævning
vil lyde på 1344 kr.
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Kampagne fra foreningen om børns rettigheder
I uge 48 lancerer DLF en kampagne, som handler om elevernes rettigheder. Det handler om retten til at modtage den undervisning, som man har krav på, retten til ordentlige og tidssvarende
undervisningslokaler, retten til at blive undervist af lærere med læreruddannelse, retten til et skoleliv uden mobning mm. I sidste ende handler det om, at man har en skole, hvor lærerne har den
nødvendige tid og rum til at kunne fungere professionelt i faget. Vinklen er lagt på elevernes rettigheder for således bedre at kunne vinde politikeres og borgere opmærksomhed.
Kampagnen skal også forstås som en optakt til forhandlingerne og dermed være med til at skærpe opmærksomheden på de vilkår, som vi skal udføre vores arbejde under. Det handler om vilkår
om manglende forberedelsestid, mange elever i klasserne, inklusionskrævende elever, som vi ikke
kan give den undervisning, som de har krav på. Men vinklingen af dette budskab er rettet mod
eleverne og deres rettigheder.
Når materialet lanceres i uge 48 på de sociale medier, opfordres alle medlemmer til først og fremmest at læse det og til at dele kampagnematerialet.
En opfordring skal det også være at skrive indlæg til pressen. Som en del af optakten til overenskomstforhandlingerne er det vigtigt, at vi gør opmærksom på, at der er brug for bedre rammer til
udførelsen af vores arbejde, eksempelvis hvor lidt tid vi har til forberedelsesopgaver til undervisningen. Indspark til pressen kan også skrives samlet fra hele lærerkollegiet via faglig klub med TR
som underskriver af f.eks. et læserbrev. Opfordring er herme givet.

Kredskontoret i julen
Kredskontoret lukker ons. 20. december 2017 kl. 12.00 og åbner igen onsdag d. 3. januar 2018,
hvor der vil være åbent mellem kl. 10.00 og 14.00, torsdag og fredag mellem 10.00 og 13.00.
Fra d. 8. januar 2018 følges de gældende åbningstider.
Under lukningen af kredskontoret i julen kan man kontakte kredsen via mail til 034@dlf.org
En lille reminder: Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen d. 16. marts 2018 kl. 16.30 –
18.30. Her afholder vi generalforsamling med mulig fælles middag efterfølgende. Indkaldelse udsendes i januar 2018.

God jul og godt nytår

Kredsstyrelsen
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