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Medlemskursus 

Fredag d. 3. marts til lørdag d. 4. marts havde Gribskov Lærerkreds medlemskursus på Frederiks-

dal ved Lyngby. I alt deltog 49 medlemmer fra kredsen. Det blev til 18 timer i godt selskab med 

kolleger fra alle kommunens 5 skoler. Overskriften for arrangementet var ”Det gode lærerliv”. 

Rasmus Villig gav et godt bud på vores rettigheder i forhold til ytringsfriheden og eksempler på 

adfærd i den offentlige sektor, der er med til at dæmpe offentligt ansattes ytringsfrihed. Et fanta-

stisk foredrag! Anders Bondo Christensen gav sit bud på lærernes arbejdsvilkår og den situation, 

som vi står i som faggruppe op til OK-18. Per Fibæk Laursen kom med et strålende indlæg om un-

dervisning, der virker. Fokus bør være på eleverne og undervisningen – kvalitet fremfor kvantitet. 

Ning de Conninck-Schmidt gav et levende indblik i folkeskolens historie, krydret med virkelige hi-

storier fra hele Danmark. Samlet set et godt arrangement i selskab med gode kolleger! På først-

kommende møde i kredsstyrelsen laver vi også en evaluering af medlemskurset. Har man noget til 

evalueringen, herunder også forbedringer og ønsker til fremtidige arrangementer, er man velkom-

men til at skrive det til kredsen eller til at ringe. Man kan også sige det til sin TR, der så kan vide-

rebringe det til kredsen.  

OK-18 

Et afgørende forhold her i optakten til overenskomstforhandlingerne OK-18 er, at Kommunernes 

Landsforening (KL) og Skolelederforeningen har meldt ud, at de ikke ser en egentlig arbejdstids-

aftale med et ugentlig max. lektionstal og en fast pulje til forberedelse. Dette er et problem! Dog 

er der flere mulige veje at gå i forhold til OK 18 og medlemmernes arbejdstid. Disse veje er ikke 

overenskomstkrav, men mere at forstå som strategier for at opnå resultater på de endelige krav. 

Desuden vil en central aftale tænkeligt blive for dårlig med de resurser, der er på skoleområdet i 

dag. En mulig vej at gå kunne være en aftalt ramme uden resursebinding. KL og kommunerne har 

i de sidste fire år sat meget prestige ind på, at ledelsesretten ikke må krænkes. Det har været 

hovedargumentet for lockouten i 2013, og efterfølgende årsagen til, at kommunerne ikke har 

måttet indgå resursebindende aftaler. Vi har Bilag 4 som en fælles ramme. Bilag 4 stemte vi ja til 

i 2015. Med afsæt heri kan man nå nye resultater med forpligtigelser over for lederne (skal i ste-

det for kan) uden at resursebinde. Netop fordi der er forskel på rige og fattige kommuner (Lolland 

contra Gentofte) vil en udvidet Bilag 4 aftale som vores fælles arbejdsgrundlag, med flere forplig-

tigelser over for lederne, være en mulighed. En central arbejdstidsaftale skal kunne udmøntes lo-

kalt i samtlige 98 kommuner i Danmark.  I øjeblikket planlægges der med en kampagne, hvor 

elevernes rettigheder sættes i fokus. Det gode lærerliv handler også om at kunne levere kvalitet, 

hvilket er lettere at kommunikere til omverdenen med et fokus på elevernes rettigheder end et 

fokus på lærernes arbejdsvilkår. Vigtigt, at vi i hele overenskomstperioden har sympati for vores 

krav til en overenskomst. 

Kredsen vil løbende orientere om kravopstilling og forberedelserne til OK-18. I øjeblikket arbejdes 

der på at opstille de foreløbige krav. Derfor vil der i foråret være mulighed for som medlem at gi-

ve sin mening til kende via forskellige kanaler. Dette kan man gøre ved at gå ind på fagbladet Fol-

keskolen og deltage i debatten her. Man kan følge DLF på face-book, hvor der allerede nu så småt 

sker noget. Desuden vil drøftelser i faglig klub på skolerne have en central rolle i medlemsinvol-

veringen. 

Møder i faglig klub på skolerne 

I perioden efter påske deltager kredsformand og næstformand ved møder i faglig klub på skoler-

ne. På disse møder vil der være to punkter på dagsordenen: OK-18 og kredssammenlægning 

med kreds 38, Halsnæs Lærerkreds. Indkaldelse til møde i faglig klub på ens skole udsendes via 

TR. 
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Ramløse Skole 

På børneudvalgets møde d. 27. marts 2017 besluttede et flertal i udvalget at indstille til Byrådet at 

frakoble Ramløse-afdelingen som afdeling til Nordstjerneskolen. Meget tyder på, at Byrådet på først-

kommende møde beslutter dette. Høringsprocessen er under al kritik. Gribskov Lærerkreds finder 

det ganske uhørt, at man gennemtvinger denne beslutning uden forud at have en egentlig hørings-

proces. Dog må kredsen tage til efterretning, at der er tale om en frakobling, således at forstå, at en 

ny Ramløse Skole ikke får eget skolenummer som en egentlig selvstændig kommunal virksomhed. 

Dette betyder, at høringsprocessen kan ske parallelt med den politiske beslutning. Der lægges dog 

op til en skole med egen skoleledelse, eget budget, en skolebestyrelse og et lokaludvalg (LU). Desu-

den skal der vælges en TR på Ramløse Skole. Kredsstyrelsen har i samarbejde med lærerne på afde-

lingen/Ramløse skole udarbejdet et høringssvar fra Gribskov Lærerkreds til Børneudvalget. Svaret 

kan læses på kredsens hjemmeside. 

Generalforsamling 

Fredag d. 17. marts 2017 blev der afholdt generalforsamling. Ca. 40 medlemmer deltog ved general-

forsamlingen. Efter formandens beretning var der en engageret debat om såvel arbejdsvilkår som 

pædagogiske tiltag på skolerne. Berørte emneområder var effektprogrammet, True North, fælles mål, 

læringsstyret undervisning og kredsens strategi på forbedring af vores arbejdsvilkår: Tue-tue-

princippet. Desuden blev kredsens arbejde siden sidste generalforsamling også vendt. Som eneste 

punkt under indkomne forslag havde kredsstyrelsen et forslag til en principbeslutning om en sam-

menlægning med vores nabokreds, Halsnæs Lærerkreds. Inden denne kom til afstemning havde ge-

neralforsamlingen en debat om fordele og ulemper ved en kredssammenlægning. Særligt fyldte 

spørgsmålet om, hvad vi får ud af det som kreds? Vigtigheden af, at medlemmerne i kreds 34 vil ta-

ges med på råd i forberedelserne med en forventning om et højt niveau for løbende orientering blev 

også italesat. Principbeslutningen blev vedtaget. Kredsstyrelsen vil allerede her i foråret igangsætte 

forberedelsesarbejdet med en kredssammenlægning til endelig beslutning i foråret 2018. Generalfor-

samlingen i Halsnæs Lærerkreds har også vedtaget en principbeslutning om en sammenlægning med 

Gribskov Lærerkreds. En kredssammenlægning mellem de to kredse kan således blive en realitet fra 

1. april 2018. 
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Kontingent-ændringer før og efter lockouten 2013       

               

   1. aug. 2013     1.aug. 2017  (Virkning på kontingent) 

               

Konfliktramte OK-ansatte 495/mdl 182/mdl   + Afdrag lån  420/mdl 495/mdl  (samlet fald 107/mdl) 

 m. lån       602/mdl         

               

               

Konfliktramte OK-ansatte 495/mdl 182/mdl + selvfinansiering af tabt månedsløn 495/mdl  (samlet stign. 313/mdl) 

 u. lån       182/mdl     Løntabet indhentet  
               

               

Tj.mænd o.l.  samt ikke 495/mdl 182/mdl   + konfliktkont. 420/mdl 495/mdl  (samlet fald 107/mdl) 

 konfliktramte OK-ansatte      602/mdl        

Kontingentet for lærere og bh.kl.ledere vil fra 1. august være 495kr, som før lock-outen. 

GOD PÅSKE! 


