
 

 
 

19. februar 2015 

 

 

 

Kære medlemmer 

 

Ved weekendens overenskomstforhandlinger blev der indgået forlig mellem DLF og KL efter tre dages 

hårde forhandlinger. 

 

En enig Hovedstyrelse i DLF anbefaler forliget, selv om der ikke blev tale om en egentlig arbejdstidsafta-

le.  

 

Onsdag den 18. februar 2015 vedtog kredsstyrelsen med flg. begrundelser at gøre det samme: 

1. Vigtigt at parterne taler sammen igen, og der er åbnet en dør for forhandlinger. 

2. Resultatet vurderes til at være det bedst opnålige. 

3. I papiret om arbejdstid er der forholdt sig til mange af de problemer, der eksisterer på skolerne lige 

nu. 

4. TR anerkendes som forhandlingspartner med skolelederen. 

5. Det anerkendes, at kredsen har ret til at drøfte arbejdstidspapiret med kommunerne. 

6. KL og DLF evaluerer arbejdstidspapiret løbende og får dermed et overblik over, hvor tingene ikke 

lykkes. 

7. Lærere får adgang til at afholde 6. ferieuge på skoledage. 

8. Mulighed for at lave flextidsaftaler og aftaler om puljer både på kommune og skoleniveau. 

9. Mulighed for månedsopgørelser af arbejdstid. 

10. Undervisningstillægget består og øges for timer over 750. 

11. Reallønnen ser ud til at være sikret, og der er i LC forliget sikret løn til alle grupper. 

12. DLF blev ikke nødt til at skrive under på Lov 409 og dermed afskrive det økonomiske udestående, 

vi har efter OK 13. 

Det er værd at gøre opmærksom på, at en overenskomstforhandling ikke samtidig er en finanslovsaftale. 

Så det essentielle problem vedrørende kommunernes økonomi og det fakta at folkeskolereformen er under-

finansieret løses ikke ved denne aftale. 

 

Vi fik ikke en arbejdstidsaftale med et undervisningsmaksimum, men vi fik et stykke papir der er værd at 

arbejde videre med. 

 

Så derfor anbefaler en samlet Kredsstyrelsen jer medlemmer til at stemme ja. 

 

Husk at der er generalforsamling i Ullerslev Kulturcenter torsdag den 5. marts kl. 18.00. Her vil der i for-

bindelse med formandens beretning være mulighed for at diskutere resultatet med os og andre medlemmer. 

 
 

Venlig hilsen 

Jane Vagner Pedersen 
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