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Status på OK-18  

Folkeskolen har rekrutteringsproblemer! Utilfredse lærere søger væk fra folkeskolen! Utilfredse for-

ældre sætter deres børn på privatskoler! Arbejdsmiljøet kunne være bedre! Generelt er der et sti-

gende sygefravær og en høj personalegennemstrømning på folkeskoleområdet i Danmark. Det ly-

der som lidt af en klagesang, men er desværre en kendsgerning, og dermed en del af det forhand-

lingsgrundlag, som bliver afsæt for overenskomstforhandlingerne på lærerområdet i foråret 2018. 

De oplistede problemer er udtryk for, at lærerne i Danmark er under pres. Disse kendsgerninger er 

også et udtryk for, at Lov 409 har spillet fallit. I lovteksten om vores arbejdstid, Lov 409, står der 

ingen steder noget om, hvad det er en lærer skal kunne tåle. Der står kun, at det skal aftales indi-

viduelt mellem den enkelte lærer og leder. Rekrutteringsproblemet og personalegennemstrømnin-

gen på landets lærerværelser kan derfor bruges til at presse KL til aftaleindgåelse. 

Dog står det allerede nu klart, at Kommunernes Landsforening vil søge ethvert ”halmstrå” for at 

finde modspil til et DLF-krav om en kollektiv aftale på vores arbejdstid. De har allerede været ude 

og sige, at de ikke ser en kollektiv aftale med forberedelsestid og loft for undervisningstimetallet 

som en mulighed. En udtalelse, som skolelederforeningen har givet sin opbakning til. 

DLF skal derfor allerede nu nøje overveje sine ord med, hvad der er godt og hvad der er skidt i for-

hold til lokalaftaler. Særligt, når en række af de indgåede arbejdstidsaftaler i kommunerne er lidt 

tynde i det. Kommuneaftaler, der er lavet for at vinde terræn over for den enkelte kommune, og 

som er blevet indgået ud fra en betragtning om, at aftaler til enhver tid er bedre end Lov 409 i sine 

pålydende form. 

Et kompromis må være løsningen i forhold til at lave en central aftale på vores arbejdstid. Eller er 

vi som fagforening parat til et kompromis? Det er spørgsmålet. Som fagforening kan vi i hvert fald 

konstatere, at fronterne er trukket op. 

I forhold til et OK-resultat i 2018 skal vi derfor allerede nu tænke realistisk om dette. Vi får ikke en 

stor forkromet aftale med max. undervisningstimetal og en særlig pulje til forberedelse. Det ligger 

ikke i kortene her ét år før OK-18. 

Den generelle resursesituation i kommunerne gør det ikke muligt at få resurserne til at stemme 

overens med opgaven.  

Der er brug for at skabe attraktive arbejdspladser. 

Lærerne skal kunne være gode hele arbejdslivet. Et arbejdsliv fra man typisk er omkring 25 år som 

færdiguddannet lærer til man bliver 67 år, eller mere, inden man kan trække sig tilbage, kræver et 

sundt arbejdsmiljø. Dette skal også bruges i forhandlingsøjemed.  

Et mål for DLF må også være, at OK-18 skal hjælpe til med at løse nogle af de problemer, som vi 

har på folkeskoleområdet. 

I de indledende drøftelser omkring OK-18 peges der indtil videre på følgende forhandlingstemaer 

ved overenskomstforhandlingerne om et år. 

Overenskomsttemaer: 

Løn/pension 

Mindre medlemsgrupper 

Arbejdsliv og arbejdstid (hovedtema om en central arbejdstidsaftale) 

generelle procentvise lønstigninger, sikring af realløn.  

TR, AMR, MED (bedre forhold) 

Kompetenceudvikling/efteruddannelse  

I dagene 20. og 21. marts 2017 har Hovedstyrelsen indkaldt kredsformændene til konference om 

OK-18. Efter denne konference vil der blive igangsat en række orienteringsmøder og medlems-

aktiviteter generelt i forhold til at bygge op til OK-18. Frem til sommerferien vil der være med-

lemsinvolvering i forhold til kravopstilling.  



 2 

Tjørnevej 2 A, 3230 Græsted   —   48 39 48 34   —    034@dlf.org   —    www.gribskov34.dk 

Kredsstyrelsen  

Generalforsamling 

Fredag d. 17. marts er der generalforsamling. Foreløbig dagsorden og invitation til middag efter 

generalforsamlingen er udsendt. Endelig dagsorden med bilag udsendes fredag d. 10. marts 

2017. Husk at der er tilmelding til middag. tilmelding senest torsdag d. 2. marts 2017.  

Orientering om fællesmøde mellem kredsstyrelserne i Halsnæs og Gribskov Lærerkreds. 

Onsdag d. 8. februar 2017 mødtes de to kredsstyrelser til et arbejdsmøde. Mødet fandt sted på 

kredskontoret i Frederiksværk. 

Formålet med mødet var dels at samle op på vores drøftelser før jul og dels at blive præcise på en 

proces-  og tidsplan samt et forslag til en principbeslutning. 

På vores første fælles møde i december 2016 drøftede de to kredsstyrelser særligt spørgsmålet om 

fordele og ulemper ved at være en kredsstyrelse, valgt på generalforsamlingen, eller ved at være 

en TR-kredsstyrelse. Dette spørgsmål har vi fortsat behov for at drøfte med hinanden, og det er 

også et spørgsmål, som bør tages op i de faglige klubber. Vigtigt, at der gives tid til drøftelse af 

dette spørgsmål. 

På generalforsamlingerne her i marts 2017 skal der vedtages en principbeslutning om kredssam-

menlægning for at vi kan gå videre med arbejdet. På vores arbejdsmøde tog vi derfor stilling til 

teksten for en principbeslutning, som de to kredsstyrelser skal sætte til behandling og afstemning 

på generalforsamlingerne. Når/hvis principbeslutningen bliver vedtaget, kan der arbejdes videre 

med forberedelse af en række områder, som vi også fik vedtaget arbejdsgrupper for på arbejds-

mødet: Vedtægter, Kredskontor og organisering, Økonomi og en gruppe med Kommunikation/

vision.  

Som allerede sagt gennemgik vi en tids- og procesplan med de aktiviteter, som skal finde sted i 

perioden mellem generalforsamlingen her i 2017 og generalforsamlingen i 2018. I denne sammen-

hæng talte vi også om vigtigheden af kommunikation, således at alle medlemmer hele tiden føler 

sig orienteret om arbejdet med en sammenlægning. Dette vil dels ske med orienteringsbreve som 

dette og dels ved drøftelser herom i de faglige klubber. 

Derfor blev vi enige om, at i perioden frem mod sommerferien deltager formandskabet på møder i 

faglig klub i deres respektive kredse for at drøfte muligheder og udfordringer i forbindelse med en 

eventuel sammenlægning.  

Det generelle indtryk er, at vi er kommet godt i gang som kredsstyrelser med vores møder og 

drøftelser, og at alle er fuldstændig klar over, at vi først kan blive konkrete i vores forberedelser, 

hvis de to generalforsamlinger vedtager principbeslutningen her i marts 2017. 

En sammenlægning kan tidligst blive en realitet fra 1. april 2018. 

 

Skulle denne orientering give anledning til spørgsmål eller andet, er man velkommen til at ringe 

eller skrive til kredskontoret. Man kan selvfølgelig også drøfte tankerne om en sammenlægning 

eller ej med sin tillidsrepræsentant på skolerne. 

I perioden umiddelbart efter sommerferien er det kredsenes opgave at få samlet op på krav og ind-

stillinger fra de enkelte kredse og sluttelig på kongressen i efteråret besluttes de endelige krav fra 

DLF til forhandling med KL. Denne forhandling forventes at ligge i perioden dec. 2017 – januar 

2018, hvorefter et resultat så kommer til urafstemning blandt alle medlemmer. 

Ingen tvivl om at vi går et spændende år i møde.  

fortsat 


