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Årgang 7 Nr. 7 februar 2018 

 

Generalforsamling d. 16. marts 2018 

Hvis man ikke lige har fået sat datoen i sin kalender, kan det så absolut nås endnu. Fredag d. 16. 

marts 2018 er der generalforsamling i Gribskov Lærerkreds kl. 17.00 – 18.15 på Bymose Hegn i 

Helsinge.  

Efterfølgende planlægges der med stiftende generalforsamling for Gribskov – Halsnæs Lærerkreds 

kl. 18.30 – 20.00 ligeledes på Bymose Hegn. 

Afsluttende er der fælles middag for medlemmer kl. 20.00 (pris 150 kr). Se i øvrigt invitation, 

sendt via TR på skolerne. 

Endelig dagsorden for begge arrangementer vil blive udsendt 7. marts 2018  
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Ok – 18 

Siden december 2017 har der været meget stille fra forhandlingsbordet mellem Kommunernes 

Landsforening (KL) og DLF. Dog kommer formanden Anders Bondo i disse dage med en vigtig med-

delelse til medlemmerne om, at man nu ikke blot drøfter tingene mere, men at man er nået så 

langt, at man starter reelle forhandlinger om at nå til aftale om lærernes arbejdstid.  

I forhold til vores arbejdstid er kravet fra DLF, at lærere ikke skal have dårligere arbejdsvilkår end 

andre offentligt ansatte. Derfor har foreningen stillet krav om arbejdstidsregler, som kan understøt-

te det professionelle lærerarbejde. Målet er at nå til enighed om arbejdstidsregler, som har 

samme værdi som andre faggruppers overenskomst om arbejdstid, og dermed kan løfte 

lærerne væk fra Lov 409.  

Omkring de verserende forhandlinger er der skabt en enestående opbakning til os fra de øvrige 

fagforeninger. En opbakning, der ikke er kommet af sig selv, men alene ved Anders Bondos ihærdi-

ge arbejde og dialog med de øvrige fagforeninger.  

Denne opbakning fra de øvrige fagforeninger har været vigtig for DLF i de indledende drøftelser 

parterne imellem.  

Med meldingen om, at man starter egentlige forhandlinger mellem DLF og KL, har man ligeledes 

påbegyndt forhandlingerne om de generelle krav. De generelle forhandlinger handler om de store 

fælles linjer for alle offentligt ansatte, f.eks. barsel, senioraftaler, generel lønfremskrivning mm.  

Forhandlingerne med DLF om en arbejdstidsaftale pågår således nu sideløbende med de generelle 

forhandlinger, og planen er, at når de generelle forhandlinger er overstået, vil de øvrige fagforenin-

ger også kunne påbegynde forhandlinger om deres specifikke krav, krav for deres faggruppe. 

Opmærksomheden fra de andre fagforeninger er der således fortsat. Lærerne skal komme til et ac-

ceptabelt resultat. I sidste ende handler det om solidaritet på arbejdsmarkedet for offentlige ansat-

te i det fælles forsvar af den danske model. 

Så snart der foreligger konkrete resultater og udmeldinger fra DLF, vil kredsen orientere herom via 

TR på skolerne. På førstkommende kredsstyrelsesmøde vil behovet for at indkalde til et fælles ori-

enteringsmøde for medlemmer, når der ligger et resultat mellem KL og DLF, blive drøftet og vurde-

ret. 

I øvrigt henvises der til foreningens hjemmeside, som løbende holdes opdateret om OK-

forhandlingerne. 

Vær allerede nu opmærksom på, at skulle vi komme i en konfliktsituation i april 2018 og/eller i maj 

2018 med en lockout eller en strejke, kan man ikke holde ferie. Så en anbefaling fra kredsen er at 

være tilbageholdende med at planlægge ferie (købe ferierejser) i denne periode, med mindre man 

kan komme ud af det. Planlagt ferie i en konfliktperiode, vil man få mulighed for at holde efter af-

blæsning af en strejke/lockout.  
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Postkort om opdatering af personlige oplysninger på ”Min Side” i DLF.  

 

På skolerne har TR omdelt postkort til medlemmerne med en opfordring til at gå ind og se, om de 

oplysninger, som DLF har på én som medlem, er de rigtige. 

Årsagen til denne opfordring er, at i forbindelse med udtagning af konfliktsteder, er det vigtigt, at 

medlemsoplysningerne er korrekte med hensyn til arbejdssted, stilling, ansættelsesform, tlf.nr. og 

en privat mailadresse. 

Uanset hvordan forløbet af overenskomstforhandlingerne går, starter den praktiske del af konflikt-

forberedelsen her i januar måned, hvor de første kørsler med henblik på at udtage medlemmer til 

en eventuel konflikt bliver foretaget. 

Når der udtages til konflikt, er det vigtigt, at medlemsoplysningerne er korrekte, så DLF får udta-

get de rigtige arbejdssteder til konflikt, og at der efterfølgende er de rigtige medlemmer, der får 

tilsendt materialer m.v. 

Alle medlemmer bedes derfor kontrollere egne medlemsoplysninger. Det gøres via hjemmesiden 

under fanen ”Min Side”.  

For alle, der har været inde og kontrollere deres oplysninger, bliver der trukket lod om i alt 10 

weekendophold på et valgfrit Signatur Hotel i Danmark for to personer. 
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Ved sygdom i forbindelse med 6. ferieuge (f.eks. uge 7)  

Har du planlagt ferie i uge 7(6. ferieuge) og er/bliver syg inden, har du ret til erstatningsferie. 

Erstatningsferien kan holdes eller udbetales. 

Det er vigtigt, at du har sygemeldt dig senest 1. dag inden normal arbejdstids begyndelse. Sker 

sygemeldingen senere, bortfalder retten til erstatningsferie iflg. ferieloven (her tæller de første 5 

dage fra sygemeldingsdagen ikke med). 

Sygdommen skal dokumenteres fra den 1. sygedag over for arbejdsgiveren i form af lægelig doku-

mentation. Udgiften til denne dokumentation afholdes af den ansatte. 

Kredskontoret i Uge 7  

Kredskontoret holder lukket i Uge 7. Har man spørgsmål eller behov for rådgivning, kan kredsen 

kontaktes via e-mail: 034@dlf.org 

Vores mailpost bliver tjekket dagligt i uge 7. Ved henvendelse vil man blive kontaktet efterfølgen-

de. 

Kredsstyrelsen  

mailto:034@dlf.org

