
Vi har fået stemmesedlen i hånden for at forholde os til 
resultatet af forhandlingerne. 
Vi stemmer ikke om, hvorvidt vi har en god formand, 
hverken i DLF eller i kredsen. 
 
Stem nej, hvis  

• du ikke er tilfreds med resultatet eller 
• du vil se noget andet ved næste forhandling 

 
Et ja styrker principperne i den nye overenskomst og 
svækker mulighederne for at lave tingene om næste gang. 
 
En enig hovedstyrelse og mange kredsformænd anbefaler 
et ja. En stemme på nej er dog ikke spildt. 
Der gør en forskel, om aftalen bliver klappet hjem, eller om 
der er markeret en modstand - jo større, jo bedre! 
 
Vi må sikre et godt udgangspunkt for næste OK! 
 
Vi anbefaler at stemme: 

 
Venlig hilsen 
Gentofte Kommunelærerforening, DLF Kreds 16, Ballerup 
Lærerforening, Peter Hess-Nielsen (Kr. 21), Inge Thomsen 
(Københavns Lærerforening), Lene Jensen (Kr. 10), Iben 
Nielsen (Kr. 10), Jens Anker Madsen (Kr. 10), Peder 
Elmqvist (Kr. 10) og Michael Nielsen (Kr. 10)

Snart skal du stemme om overenskomsten. 
Vi anbefaler at stemme: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Arbejdstid – fra central aftale til lokale 
glidebaner! 
 
Ny Løn – igen igen! 
 
Lønrammen – vi er stadig bagud! 
Vi skal ikke lade os forblænde af lønstigningerne. 
Lønningerne stiger også i resten af samfundet, og der er 
fortsat et efterslæb. Andre organisationer fortsætter 
kampen for at indhente det. 
 

Det er ikke godt nok! 



Arbejdstid – decentraliseringen kører 
videre 
Nu vil tingene udvikle sig videre i forskellige retninger i 
kommunerne. Det bliver svært at komme igen om tre år med 
ønsket om en central aftale. 
 
Klip fra KL’s Nyhedsbrev 3.3.2008 til skolelederne: 
 
”Dét, som skal aftales lokalt*, er alene lærernes pligtige undervis-
ningstimetal og omregningsfaktorer for, hvor meget tid en under-
visningstime udløser til opgaverne i tilknytning til undervisnin-
gen.” 
 
”Den nye aftale bygger på, at fastlæggelsen af arbejdsopgavernes 
indhold, omfang, sammensætning og fordeling fastlægges i dialog 
mellem leder og lærer, og i sidste ende lederen, ligesom på andre 
arbejdspladser” 
 
”Planlægningen af arbejdsopgaverne er dermed langt mere enkel 
i den nye aftale og sikrer, at ledelsen på en enkel måde løbende 
kan prioritere i opgaverne, når der opstår nye behov.” 
 
”Aftalen indebærer også, at alle lærernes arbejdstimer kan gøres 
til genstand for tilstedeværelse på skolen forudsat, at det giver 
mening i forhold til arbejdsopgaverne, og de fysiske rammer er i 
orden. Dermed underbygger aftalen, at opgaveløsningen mange 
steder på skolerne i dag fordrer mere samarbejde mellem lærere 
og andre faggrupper, fx pædagoger og skolepsykologer, og 
mellem lærerne og forældrene mv.” 
* mellem kreds og kommune 
 
Opgaveoversigten kan ændres løbende, hvis der opstår 
behov for det, efter dialog mellem leder og lærer. Der 
forudsættes altså ikke indgået akkorder, helhedsaftaler mv. 
som i den nuværende aftale.  

Der indføres mulighed for lavere omregningsfaktor  for 
nogle lærere og/eller fag – et gammelt arbejdsgiverønske. 
 
Undervisningsbegrebet føres tilbage til den tid, hvor man 
ikke betragtede elevsamtaler, skolebibliotekarens arbejde 
og meget andet som undervisning.  
Det betyder, at der ikke automatisk er afsat 
forberedelsestid til disse opgaver.  
 
Kredsens og TR’s ret til at forhandle og indgå aftaler 
reduceres væsentligt.  
Det overlades i langt højere grad til den enkelte l ærer at 
fastlægge sine arbejdsvilkår sammen med lederen  – 
eller til lederen alene. 
 

Ny Løn styrkes 
Med forliget genindføres de lokale lønpuljer. Vi skal igen 
gennem møllen med at få gode lokale lønaftaler. Det er en 
stor strategisk fejl at lukke KL ind i kampen om Ny Løn 
igen. Mange års kamp mod Ny Løn, som nu endelig skulle 
afsluttes med succes, er i stedet på vej mod et nederlag. 
 
Samtidig indføres et løntillæg på ca. 11.600 kr. til 
”undervisningsvejledere”, som kommunerne ensidigt kan 
udnævne eller opsige efter behov. Del og hersk... 
Det var denne konstruktion, medlemmerne afviste i 
debatten op til kongressen, og som blev fjernet. Nu er den 
tilbage. 
 

Andre forhold 
Vi kunne nævne meget mere om arbejdstid, løn og 
forringelsen af tjenestemandspensionen. Læs mere på 
www.kreds21.dk 


