
 
Faglig Bulletin 15.januar 2008 
Ballerup Lærerforening 
 

 
Hvad må der gøres? 
I styrelsen har vi drøftet situationen ifm. OK 08. Det tegner til at blive den mest 
spændende og betydningsfulde overenskomst på det offentlige arbejdsmarked i nyere tid. 
En situation, der kan ende med et forhandlingssammenbrud med efterfølgende 
strejke/lockout og stor sandsynlighed for et politisk indgreb.  
Derfor kan det være helt afgørende for forhandlingsresultatet, hvad der sker i fasen op til 
et resultat eller et sammenbrud. Erfaringerne fra efterårets aktiviteter blandt andre 
offentlige grupper viser, hvor vigtigt det er, at den enkelte faggruppe markerer sig 
offentligt. 
Dette gælder selvfølgelig også for Danmarks Lærerforening. 
 
OK 08 får lige så stor betydning for vores løn- og arbejdsforhold i Ballerup som sidste års 
konflikt, og på landsplan får den kæmpekonsekvenser for både de offentligt ansatte og for 
samfundet. Derfor er der rekordstor interesse og fokus på netop OK 08. Det er ikke bare 
”endnu en overenskomst” 
 
Derfor vil aktiviteterne blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer lokalt have en 
væsentlig indflydelse på et eventuelt resultat. 
Vi kan ikke forvente at nå hverken de fælles mål for alle offentligt ansatte eller vores egne 
mål, hvis vi ikke bliver en aktiv del af overenskomstforløbet – og det er startet! 
 
Vores plan 
1. Vi går nu over i ”gult beredskab”. Ingen kan forudsige hverken tidspunkter eller 
situationer i ok-forhandlinger. Måske sker der noget ret hurtigt, måske går der flere 
måneder. Til gengæld kan tingene udvikle sig meget hurtigt.  
 
To ting er sikre: dette er ikke alene et spørgsmål om deltagelse i den meget omtalte 
strejke/lockout; og det er for sent at forberede sig ”i situationen”.  
 
2. På alle skoler holdes der i den kommende tid et møde i Faglig Klub. Her gennemgås 
den aktuelle situation, og der aftales, hvad der skal ske lokalt. 
 
Dette møde er uhyre vigtigt, så vi forventer, at al le deltager!  
 
 
Mødet her på skolen er: 
 
 
 
 

Vend! 



3. Styrelsen har: 
- valgt to OK-ansvarlige (formanden + næstformanden), som er i løbende kontakt 

med DLF 
- indledt et tættere samarbejde med de øvrige kredse i hovedstadsområdet 
- nedsat en arbejdsgruppe til det interne i BLF 
- gjort OK 08 til fast punkt på alle møder 
- givet OK 08 topprioritet i den kommende tids informationsvirksomhed 

 
Vores plan er altså i første omgang dels at øge informationen, dels at være standby, så vi 
kan agere med kort frist. 
Følg situationen! Se fx DLF’s og BLF’s hjemmesider! 
http://www.dlf.org/ og http://www.kreds21.dk/  
 
Hvad gør DLF? 
Efter vores opfattelse er DLF på dette tidspunkt et par gear højere end ved tidligere 
overenskomster, ikke mindst på de indre linier! Blandt andet holdes fællesmøder for TR i 
hele landet, for vores område bliver det den 30. januar. 
  
 
Hvad er vores OK-krav? 
Ultrakort fortalt: 
En ny og bedre arbejdstidsaftale. Dette krav er specielt for os. 
Mere i løn. Dette krav er fælles for alle offentligt ansatte. 
Et bedre lønsystem, som også gør op med Ny Løn.  Dette krav er markant for os, men 
gælder ikke alle offentligt ansatte. 
Læs mere på http://www.kreds21.dk/ 
 
 
Der er en forventning fra mange offentlige ansatte og organisationer om, at denne 
overenskomst skal løse flere problemer, end vi er vant til. Samtidig er der fra politikerne på 
Christiansborg op til folketingsvalget skabt forventninger om at det offentlige område skulle 
tilgodeses med 5 mia. ekstra lønkroner. Et løfte der endte som rent valgflæsk, da vi 
offentligt ansatte ville have fået pengene alligevel (via reguleringsordningen – som man så 
oven i købet ville afskaffe!). Dette har skabt betydelige frustrationer og øget chancen for et 
forhandlingssammenbrud betragteligt. 
 
Der skal derfor ske noget ved denne overenskomst. Lykkes det ikke, er der stor risiko for 
at det bliver vanskeligt at mande sig op til et nyt forsøg. 
Vi kan ikke forvente at nå hverken de fælles mål for alle offentligt ansatte eller vores egne 
mål, hvis vi ikke bliver en aktiv del af overenskomstforløbet – og det er startet! 
 
I første omgang forventer vi, at alle medlemmer kommer til mødet i Faglig Klub og er klar 
til at deltage aktivt i overenskomstspørgsmålet.  
 
Venlig hilsen  
Styrelsen 
Ballerup Lærerforening 
 


