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Ballerup, den 17. august 2020 
 
 

Kære medlemmer  

 
 

Den nye arbejdstidsaftale: Styrket samarbejde og indflydelse 
 
 

Som I ved, er der opnået et resultat mellem KL og LC (Danmarks Lærerforening) ved den nyligt 
afsluttede periodeforhandling. En enstemmig Hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening anbefaler 
et JA til arbejdstidsaftalen.  
 
Formand Anders Bondo Christensen har udsendt et nyhedsbrev, hvor han redegør for forliget. Der 
er også udarbejdet en video.   
 

Styrelsen opfordrer alle medlemmer til at følge med i debatten på folkeskolen.dk samt orientere 
sig i det nummer af Fagbladet Folkeskolen, som udkommer 27. august, hvor der vil være et særligt 
indstik om aftalen. 
 
Det er væsentligt, at alle medlemmer får et så nuanceret billede af aftalen og situationen som mu-
ligt for at kunne vurdere resultatet forud for afstemningen.  
 
Forhandlingsprotokollen og det øvrige aftalemateriale kan læses her.  
 

Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at det er et vanskeligt resultat at tage stilling til. Aftalen 
indeholder færre rettigheder og sikringer, end vi kunne ønske os, men stærke forpligtelser til sam-
arbejde og indflydelse. I den forbindelse bør det nævnes, at aftalen ikke ophæver vores lokalafta-
le, som i øvrigt skal genforhandles inden det kommende skoleår.    
 
Vi afholder et fælles fagligt klubmøde den 24. august kl. 16:00-18:00 i festsalen på Skovlunde 
Skoles afdeling Lundebjerg, hvor vi vil folde aftalen nærmere ud og invitere til debat.  
 
Ballerup Lærerforenings Styrelse anbefaler enstemmigt at stemme JA.  
 
Uanset, hvad man beslutter sig for, skal man bruge sin stemme. En høj stemmeprocent er et me-
get vigtigt signal om, at vores forhandlere har medlemmernes opbakning.  

 

https://dlfinsite.dlf.org/Arbejdstidsaftale20
https://dlfinsite.dlf.org/Arbejdstidsaftale20
http://folkeskolen.dk/
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020


Praktisk om afstemningen 
På det kommunale område vedtages eller forkastes forslaget direkte af medlemmerne ved en ur-
afstemning.  
 
Urafstemningen vil blive gennemført i perioden fra den 25. august kl. 8:00 til den 1. september kl. 
16:00. Derefter offentliggøres resultatet. 
 
Afstemningen gennemføres med det samme system, som vi brugte til Hovedstyrelsesvalget. Nær-
mere information følger – formentlig fra TR.  
 
Lad os få en høj stemmeprocent – intern konkurrence i Ballerup Lærerforening 
I lighed med tidligere vil der blive adgang til løbende at følge stemmeprocenten totalt, på kredsni-
veau og på arbejdspladsniveau.  
 
Derfor fastholder vi også traditionen med, at Ballerup Lærerforening giver morgenbrød/kage til 
alle de skoler/arbejdspladser, som når en stemmeprocent på 80 % eller derover. Lad os hjælpe 
hinanden til en høj stemmeprocent.   
 
 
Vi ses den 24. august til medlemsmøde, hvor resultatet fremlægges, kommenteres og debatteres. 
Er man i tvivl, kan dette forhåbentlig være eftermiddagen, hvor man bliver afklaret.  
 
 
Med fagpolitisk hilsen  
 
Ballerup Lærerforenings Styrelse  
 
 
 
 


