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 Formanden uddyber forliget 

Status på overenskomsten! 
 

Der var indkaldt til regionalt TR - møde fredag d. 04-05

-18 i Køge. Hovedstyrelsen var mødt talstærkt op, og 

Anders Bondo Christensen brugte to en halv time på at 

uddybe forliget overfor TR’erne.  

Først gjorde Anders Bondo rede for de tekniske resulta-

ter, som er opnået ved forliget - se disse uddybet på s. 

2. Derefter blev fortalt om processen omkring forhand-

lingerne, og samarbejdet med de andre organisationer.  

Anders havde stor forståelse for, at der blandt medlem-

merne kan være skuffelse over, at der ikke er kommet 

en reel aftale ud af forhandlingerne. Han opfordre til, at 

man stiller sig selv det spørgsmål. ”Hvad får vi ud af en 

konflikt 11. juni?”. Han bud var, ”En lov 409 med gla-

sur ude i hjørnerne, bliver det bedre?” Samtidig lukker 

vi ned for et muligt fremtidigt samarbejde med KL. ”Er 

det på sigt det bedste resultat for lærerne strategisk?”  

Anders Bondo understregede, at der er nye og bedre 

toner fra KL’s nye formand Jacob Bundsgaard, som 

udtaler, at KL trækker sig fra Implementeringsgruppe. 

Der er lagt op til bedre samarbejdsklima fra KL’s nye 

bestyrelse. Den lokale samarbejdsvilje er styrket fx af-

talen i Nyborg.  

I forhold til forliget, så er hovedstyrelsens samlede bud-

skab: - Forliget var det bedst opnåelige resultat! 

I forhold til hovedstyrelsens anbefaling, så er der 22 ud 

af 23 medlemmer der anbefaler et ”ja” til forliget! 

Foto - Jeanette Sjøberg - formand for undervisningsudvalget, Tho-

mas Andreasen - formand for arbejdsmiljø- og organisationsudval-

get, Gordon Ørskov Madsen  - formand for overenskomstudvalget,  

Dorte Lange - næstformand DLF, Anders Bondo, formand DLF 

 Maj 2018  
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En lokal arbejdstidsaftale 

- Forlig - hvad gør vi nu? 

Det er en noget ”flad fornemmelse”, når man i med-

lemsgruppen har oparbejdet en kampånd, ”Nok er 

nok!”, ”En løsning for alle!” At få et forlig, hvor vi 

ikke fik, hvad vi kunne ønske os, nemlig en aftale! 

Så hvad gør vi nu? Det har vi et klart svar på fra Sla-

gelse Lærerkreds. Vi vil lægge et maximalt pres på 

vores politikere lokalt, om at lave en lokal arbejdstids-

aftale, kan det ikke nås i år, så senest næste år! 

Det kan du som medlem gøre noget ved allerede nu, 

ved at nikke til den udtalelse, som meget gerne via TR 

skulle være formidlet videre på skolerne, omkring at 

vi, medlemmerne af Slagelse Lærerkreds vil have en 

arbejdstidsaftale NU! 

  Maj 2018  

Hvad betyder forliget?  
Løn - konkret er der lavet et forlig i forhold til løn, med en lønramme på 8,1 %.  

Spisepausen - har været et stort tema, men ikke for LC-gruppen, da vi i forvejen er sikret betalt spisepause, det er vi fortsat. 

Arbejdstid - Kommissionen - Skal undersøge og komme med anbefalinger for en ny central arbejdstidsaftale. Per B. Christensen er 

valgt som leder af kommissionen, det er DLF tilfreds med, Per B. Christensen er selv læreruddannet, og Anders Bondo kender ham 

som reel og dygtig. Kommissionen nedsættes inden sommerferien, en lille gruppe på fx 4-6 personer, der skal være en lærer i blandt. 

De skal arbejde frem til udgangen af 2019, så skal arbejdet være færdigt, og forhandlingerne kan starte januar 2020. Forhåbentlig er 

der en aftale noget før 2021. Indtil da er det fortsat Lov409, der gælder. Kommissionsformanden har betydelige beføjelser, han 

kan:”Indkalde parterne til drøftelse og/eller forhandlinger, fremsætte forslag, der bl.a. skal danne baggrund for forhandlingerne (om 

en arbejdstidsaftale), og afkræve parterne bidrag, der skal tjene til at finde løsninger”. ”Kommissionsformanden skal desuden frem-

lægge anbefalingerne og forslag til løsninger, der indgår i de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger”.                                                                       

Dette er mere vidtgående end, hvad Forligsmanden kan! 

Arbejdstid - Lokalt samarbejde styrkes - Mulighed for lokale aftaler er fremhævet, et centralt ønske om at styrke lokalt samarbej-

de, Her er kredsen er specifikt nævnt, medmulighed for central bistand ved dårligt samarbejde, hvis bare den ene part ønsker det. 

Arbejdstid - Lejrskole - Anerkendelse af 24 timers afregning, 14 timers arbejdstid og 10 timers rådighedstjeneste, som betyder af-

regning for 1/3 af normal timeløn, dette kan afregnes med penge. Fælles forståelse af døgnets begyndelsestidspunkt (kl. 24.00)                                                                                  

Læs detaljerne uddybet i særnummer fra Folkeskolen om OK18, der udkommer 24. maj.  

Tilslut dig udtalelsen via TR 

Faglig klub - udtalelse 

Kære byrådsmedlem i Slagelse Kommune 

Overenskomstforliget, der netop er indgået mellem DLF og 
KL, løser ikke de udfordringer, som lærerne og børnehave-
klasselederne i Slagelse Kommune står overfor i hverdagen i 
forhold til arbejdstiden. 

I overenskomstforliget tydeliggøres, at det er muligt at indgå 
lokale arbejdstidsaftaler. 

Behovet for en lokal arbejdstidsaftale i Slagelse Kommune 
er stort. Hvis Slagelse Kommune vil fastholde og tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft, er en aftale med mere fleksibilitet, 
tid på opgaverne, værn om forberedelsen og et maximalt 
undervisnings-timetal en forudsætning. 

Kvalificeret arbejdskraft sikrer kvalitet i undervisning. 

Lærere og børnehaveklasseledere på følgende skoler udtryk-
ker hermed et stort ønske om en lokal arbejdstidsaftale i Sla-
gelse Kommune. 


