
Nyt fra formanden maj 2018 

OK-18 
Forhandlingerne om en ny overenskomst er nu næsten afsluttet. Der mangler i skrivende stund nogle 

detaljer, som nok ikke ændrer det grundlæggende synspunkt, at vi er skuffede over resultatet, men lettede 

over ikke at skulle i konflikt. En enig kredsstyrelse anbefaler et ja til overenskomstresultatet. Det er ikke et 

stort og klart ja, men kredsstyrelsen vurderer dog, at resultatet modsvarer en strejke eller lockout. 

Vi havde alle ønsket os en aftale med centrale bestemmelser om vores arbejdstid. En aftale der kunne 

erstatte lov 409. Men vi kan konstatere, at de løsninger som KL kunne honorere ganske simpelt var for ringe. 

Derfor var der kun to løsninger, at gå i konflikt eller at udsætte beslutningen med plan B - en kommission, 

der analyserer og kommer med forslag til løsninger for de to parter. Det er svært på nuværende tidspunkt at 

vide, om det vil lykkes for kommissionen at løse vore problemer, men det er min overbevisning, at en 

konflikt på nuværende tidspunkt ikke vil gøre det lettere at nå et acceptabelt resultat på vores arbejdstid.  

Overenskomstresultatet indeholder en rimelig lønstigning i perioden, selvom en forholdsvis stor del af 

stigningen ligger i sidste del af overenskomstperioden. Så den del kan vi være tilfredse med. Derudover er 

der nogle andre ”små” forbedringer, som I kan se og læse om i det overenskomstnummer af Folkeskolen, 

der udgives op til afstemningsperioden, der ligger mellem den 25. maj og den 3. juni. 

Kredsstyrelsen opfordrer alle til at afgive deres stemme. 

Fælles Forståelse 2018/19 
Kredsstyrelsen har nu afsluttet forhandlingerne om næste års arbejdstid. Vores Fælles Forståelse fortsætter i 

næste skoleår, dog med et par ændringer eller forbedringer vi håber, vil være en hjælp i dagligdagen. 

Forhandlingsudvalget, der består af direktør, skole- og dagtilbudschef, to skoleledere og formand og 

næstformand fra kredsen er bl.a. enige om følgende hovedpunkter: 

 Arbejdstiden udgør 1.680 nettoarbejdstimer. Disse timer fordeles på 200 undervisningsdage samt i 

næste skoleår 8 elevfridage.  

 Som en del af den individuelle forberedelse afsættes en fast årspulje på 208 timer til den enkelte 

lærer og børnehaveklasseleder. Timerne er lærerstyret og til individuel forberedelse og 

efterbehandling af undervisningen. Den enkelte lærer/børnehaveklasseleder afgør hvornår og hvor 

timerne afvikles. 

 Arbejdstiden på skolen udgør i gennemsnit 35 timer pr. uge, eller 7 timer i gennemsnit pr. dag. 

 Lærere og børnehaveklasseledere, der ønsker fuld tilstedeværelse, kan fortsat vælge denne løsning. 

Specielt den nye 208 timers pulje, håber vi, vil gøre en forskel. Den betyder nemlig, at alle lærere og 

børnehaveklasseledere i gennemsnit har 1 time pr. dag til forberedelsesopgaven, som der ikke skal gøres 

rede for. Puljen er en fast pulje, som man selv skal styre, og det er op til den enkelte hvor og hvornår timerne 

afvikles. Det er vigtigt at understrege, at de 208 timer kun udgør en del af den samlede tid til forberedelse og 

efterbehandling. 


