
 1 

Årgang 6 Nr. 7  maj 2017 

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

Status på arbejdstid – skoleåret 2017/18 

På vores generalforsamling tilbage i marts måned talte vi bl.a. om, at det næste skridt, som vi ville 

tage i vores ”tue-tue-strategi” for at forbedre vores arbejdsvilkår, ville være at sikre vores forberedel-

sestid. Som kredsstyrelse har vi nu målrettet arbejde på at tage dette vigtige skridt i snar to år. På 

Børneudvalgsmødet d. 24. april 2017 har et flertal i Børneudvalget, bestående af Venstre, Dansk Fol-

keparti og Det Konservative Folkeparti, vedtaget følgende: 

”ikke at følge Socialdemokratiets og Ny Gribskovs forslag om, at Administrationen indleder drøftelser 

med Danmarks Lærerforening om et supplement til det nuværende fælles forståelsespapir.” 

Før påske har der været gennemført et gruppeinterview på skolerne med deltagelse af tillidsrepræsen-

tanten, skolelederen, arbejdsmiljørepræsentanten, en HR-konsulent og centerchefen for skoleområ-

det. I disse interviews har TR og AMR klart givet udtryk for, at vi mangler tid til vores opgaver, særligt 

manglende tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen.  

Når man såvel fra ledelsens side i Kommunen som fra et politisk flertal i kommunen fortsat holder fast 

i, at lærerne på folkeskolerne i Gribskov Kommune skal arbejde efter Lov 409, er det toppen af arro-

gance. Dette bekræftes også i anbefalingerne fra ledelsen af kommunen til Børneudvalget. Her er den 

overordnede konklusion, at lærerne er tilfredse med deres arbejdsvilkår med anbefaling om at udsky-

de drøftelser med kredsen om vores arbejdstid til OK-18.  

Der bliver således ingen ændringer i forhold til kommende skoleår. I skoleåret 2017/18 arbejder vi 

fortsat efter Lov 409 inden for rammerne: Dokument vedrørende tilrettelæggelse af lærernes arbejds-

tid og Dokumentet om planlægning af skoleåret. 

På det førstkommende møde i kredsstyrelsen d. 4. maj 2017 drøftes Børneudvalgets beslutning i for-

hold til mulige handlinger og tiltag.  

Forsøg med korte skoledage for eleverne 

Undervisningsministeren har her op til påske udsendt brev til samtlige kommuner i Danmark om mu-

lighed for at ansøge om, at deres folkeskoler bliver en af de 50 forsøgsskoler, som Undervisningsmi-

nister Merete Riisager i et rammeforsøg vil give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skole-

dagen. 

På den baggrund har kredsen taget henvendelse til formanden for Børneudvalget i kommunen (Trine 

Egetved) og opfordret til, at folkeskolerne i Gribskov Kommune får mulighed for at deltage i denne 

forsøgsordning.  

For de skoler, der kommer med i denne ordning, vil der i en treårig periode blive åbnet mulighed for 

at afkorte skoledagen og erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige 

forløb. 

En forudsætning for deltagelse i ordningen er, at resurser, der evt. måtte spares som led i forsøget, 

skal blive på skolen og én for én bruges på aktiviteter, der bidrager til at øge kvaliteten i elevernes 

undervisning. 

Kredsen finder det meget positivt, at Børneudvalget har behandlet muligheden for at gøre skoledage-

ne kortere for eleverne på deres møde d. 24. april, og at et enigt børneudvalg peger på, at 3 skoler i 

Gribskov Kommune søger om at blive en del af denne forsøgsordning. 
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OK -18 

Hovedstyrelsen har nu udsendt foreløbige krav til drøftelse og debat i kredsene. De foreløbige krav er 

blevet udarbejdet på kredsformandsmøder i løbet af efteråret 2016 og på en konference i vinter med 

deltagelse af repræsentanter alle kredse i Danmark. Herunder en kort gennemgang af de vigtigste 

krav: 

Løn:  

Generelle procentvise lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen 

Videreførelse af reguleringsordning 

Midler til organisationsforhandlinger – reservering af lønkroner særligt til lærerne. 

Lønforbedringer til LC-gruppen  

 

Arbejdstid: 

Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mu-

lighed 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 arbejdsmarked 

(ordene ”lærer-/lærere” mv. omfatter både lærere og børnehaveklasseledere) 

Tryghed: 

Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der opstår ledigt job i opsigelsesperioden i ansættelses-

området 

Ret til uddannelse mv. i opsigelsesperioden 

 

Efteruddannelse/kompetenceudvikling: 

Udbygning af Protokollat 6 om Efteruddannelsesplaner med en ret for den ansatte til regelmæssig 

efteruddannelse 

Påbegyndelse af en uddannelsesfond for undervisere på LC-overenskomster  

 

Øvrige ansættelsesvilkår: 

Initiativer, der hjælper nyuddannede i deres arbejdssituation ved overgang fra professionsuddan-

nelsen til undervisningsområderne 

Forhøjelse af AKUT-midlerne (midler til frikøb af tillidsvalgte). 

Sikring af TR-repræsentation, der matcher ledelsesstrukturen på alle arbejdssteder 
Forbedrede fraværsrettigheder, der skal modvirke nedslidningen i det længere arbejdsliv 

Krav på tjenestefrihed til pasning af kronisk syge børn 

 

Projekter: 

Fortsat indsats vedr. det psykiske arbejdsmiljø*  

Periodeprojekt om professional kapital 
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Møder i faglig klub – OK-18 og sammenlægningen  

I løbet af maj/juni 2017 vil kredsen deltage ved møder i faglig klub på skolerne. Her vil der være en 

gennemgang af overenskomstkravene samt en opsamling af bemærkninger, som kredsstyrelsen ef-

terfølgende vil sammenskrive og sende til Hovedstyrelsen i DLF.  

På disse faglige klubmøder vil der også være et punkt om sammenlægning af kreds 34 med kreds 38 

(Gribskov og Halsnæs Lærerkreds). Disse drøftelse er særligt vigtige! Det handler om medlemsinvol-

vering, således at kredsen kan forberede en sammenlægning med størst mulig medlemsinvolvering. 

Dato og dagsorden udsendes via skolens TR.  


