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Jubel og skuffelse – to sindsstemninger, som mange af os har været igennem siden Store Bededag. 

Glæden ved det indgåede forlig blev hurtigt afløst af frustration, da det kom frem, at vi ikke havde fået en 

arbejdstidsaftale. 

Det viste sig, at forhandlingerne var gået i hårdknude. Vores side af bordet havde fremlagt det ene forslag 

efter det andet, mens KL’s ”tilbud” i bedste fald var status quo på Lov 409 og i værste fald forringelser. En 

udsigtsløs konflikt var under opsejling – udsigtsløs, fordi den angiveligt ville ende med et lovindgreb, der 

videreførte Lov 409 med ganske få ændringer og så var vi tilbage ved start. 

Derfor smed Anders Bondo Christensen Plan B på bordet. En uvildig kommission med opbakning fra begge 

parter skal kulegrave lærernes arbejdsforhold og afdække udfordringerne ude på skolerne – med andre ord 

”undersøge sammenhængen mellem lærernes udnyttelse af arbejdstiden og god undervisning”. Rapporten 

skal være færdig ultimo 2019 og danne grundlag for forhandlingerne om vores arbejstid, som skal være 

afsluttet senest ved OK21. 

Der er allerede positive signaler om samarbejdet både på nationalt og lokalt plan. Vi tror i kredsstyrelsen på, at 

løsningen med kommissionen er det bedste, vi kan opnå i den nuværende situation, hvorfor vi anbefaler, at 

der stemmes ja ved den kommende urafstemning. Et nej vil udløse konflikt med ovenstående konsekvenser. Vi 

opfordrer dog til, at du stemmer, uanset hvor du vil sætte dit kryds. 

Hvis du vil vide mere om ideen med kommissionens arbejde eller de øvrige elementer i overenskomsten, er 

der flere muligheder. Du er velkommen til at henvende dig til kredskontoret, din TR er grundigt informeret, der 

er en hotline til DLF’s forretningsudvalg MIN SIDE og den udgave af ”Folkeskolen” der udkommer 24. maj, 

indeholder information om både overenskomst og urafstemning. 

Afstemningen foregår elektronisk fra 25. maj til 3. juni. 

De øvrige aftaleresultater (løn, lejrskole, børnehaveklasseledere, konsulenter, mm.) kan du finde på 

 DLF'S AFTALE MED KL 
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Nyt fra kredsen 

https://medlem.dlf.org/mypage.aspx?&tab=pin
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ok18/ok18-resultat-kommuner/loen-og-oevrige-resultater

