
 

 
 

10. juni 2015 

Kære medlemmer 
 

Et skoleårs afslutning nærmer sig og et nyt års planlægning er i gang ude på skolerne. 

Det første år med Lov 409 og en ny skolereform har ikke været nogen dans på roser. Der har været nok at 

arbejde med og rigtig meget nyt at sætte sig ind i, og rigtig mange steder var skoleårets planlægning sidste 

år mildest talt mangelfuld. 
 

I år er der en anden erfaring ude på skolerne, og vi har fået en ny overenskomst, hvor Bilag 1.1 til aftalen 

bør være et bærende element i planlægningen. Skolelederen skal for det kommende år komme med et bud 

på, hvor meget forberedelse han forventer der skal bruges på den samlede undervisningsforpligtigelse, og 

hvor meget tid der samlet er til de øvrige tillagte opgaver. Det er også værd at bemærke, at der skal væ-

sentlige begrundelser til at fratage forberedelsestid. Der er også en erkendelse hos arbejdsgiveren, at vi har 

brug for sammenhængende og effektiv forberedelsestid. Så det er slut med et kvarters usammenhængende 

forberedelsestid. Det batter ikke og bør ikke tælle med i den samlede tid til forberedelse. 
 

Overenskomstaftalen betyder, at vi har lavet nye lønaftaler med alle tre kommuner. Der vil være en lille 

fordel i positiv retning på jeres løn fra august måned, og jeres lønsedler vil se lidt anderledes ud. 
 

Der vil inden sommerferien komme medlemsopslag ud til skolerne, hvor I kan se, hvordan det specifikt 

kommer til at se ud for jeres kommune. 
 

Vi har også talt med alle tre kommuner om Bilag 1.1 til overenskomsten. Det er mundet ud i et forståel-

sespapir med Kerteminde Kommune, hvor der er indskrevet et undervisningsmaksimum på 810 timer og 

en aftale om fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen. Forståelsespapiret vil blive lagt ud på vores hjemme-

side.  
 

I Nyborg Kommune fik vi ført til referat, at skolerne kan arbejde med en fleksibilitet, der passer til den 

enkelte skoles kultur.  
 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi været igennem et forhandlingsforløb, som ikke førte til en fælles for-

ståelse. Her vil der igen i næste skoleår herske forskellige vilkår på skolerne. 
 

Som I sikkert har erfaret, er DLF og KL uenige om fortolkningen af punkt 3 i Bilag 1.1. Det virker meget 

mærkeligt, at to parter, ikke engang tre måneder efter en aftales indgåelse, er så uenig om fortolkningen af 

et enkelt punkt. Alle Kredsformænd har sammen med Hovedstyrelsen sendt et brev til KL og Michael 

Ziegler, hvor vi udtrykker vores frustrationer over de gode hensigter mellem parterne skal lide under en 

sådan uoverensstemmelse. 
 

KL anerkender alle andre punkter i Bilag 1.1., så selv om I ikke får tid på jeres forberedelsesopgave, må 

det fremgå, hvornår I har forberedelse, da forberedelsestiden i flg. punkt 6 som udgangspunkt ikke kan 

anvendes til andet. 
 

Lærernes Centralorganisation er nu gået i gang med de indledende øvelser til en sag mod KL vedrørende 

uoverensstemmelsen. Sådan en sag kommer til at gå sin gang gennem det fagretslige system. Vi må se, 

hvad det bringer.  
 

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer. 
 

Med venlig hilsen 

Jane Vagner Pedersen 
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