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OK-forhandlingerne i ellevte time 

  

Velvidende at formålet med kredsnyt er at orientere bredt om kredsens og DLF´s arbejde i den for-

gangne måned, gives der en forholdsvis up-to date orientering om OK-forhandlingerne i Kredsnyt 

for marts 2018. I morgen kan dette derfor allerede være en gammel nyhed.  

I dag onsdag d. 28. april 2018 mødes Lærernes Centralorganisations Forretningsudvalg for at træf-

fe beslutning om en eventuel varsling af strejke på baggrund af sammenbruddet i forhandlingerne 

med staten og kommunerne.  

  

Det er forventeligt, at Forhandlingsfællesskabet vil beslutte at varsle strejke med virkning fra 4. 

april 2018. I så fald betyder det, at der på det statslige område vil blive afsendt strejkevarsler på 

torsdag d. 1.marts, og at der på regionernes og kommunernes område vil blive afsendt varsler på 

mandag d. 5. marts.  

  

Hvis skolerne i Gribskov Kommune udtages til at være omfattet af en strejke, vil Gribskov Lærer-

kreds blive kontaktet af sekretariatet i løbet af mandagen d. 5. marts 2017. Dette vil vi blive så 

snart varslingsskrivelserne er afsendt til Kommunernes Landsforening og kommunens ledelse i de 

pågældende kommuner.  

 

Når al det formelle er på plads, vil kredse, omfattet af den varslede strejke, blive orienteret.  

 

Oplysningerne vil også fremgå på foreningens hjemmeside (Når kredsene er blevet orienteret).  

  

Kredsformand og næstformand i de kredse, som har medlemmer, der bliver omfattet af konflikten, 

bliver inviteret til et møde i næste uge. Mødet afholdes i København. Kredsene i Danmark er blevet 

orienteret om, at dette møde bliver afholdt onsdag d. 7. marts 2018 om formiddagen. Der vil blive 

udsendt særskilt invitation og dagsorden til mødet.  

  

Flere medlemmer i Gribskov Lærerkreds har allerede spurgt ind til karensbestemmelser f.eks. ved 

udmeldelse inden et konfliktvarsel. Dispensationer i forhold til foreningens vedtægter om karensbe-

stemmelser vil blive taget op i Hovedstyrelsen, og en beslutning vil efterfølgende blive udmeldt.  

 

Meldingen fra Gribskov Lærerkreds er: Lad vær med at melde jer ud. Det er kun gennem fælles-

skabet, at vi kan skabe resultater over for KL og ledelserne i kommunen.   

 

Hvis der er medlemmer, der mener, at de er i en situation, der kan begrunde en dispensation for 

ikke at være en del af fællesskabet i en konfliktsituation, kan de anmode hovedforeningen om di-

spensation.  Kredsene kan selvfølgelig også ansøge på medlemmets vegne. 

 

Afslutningsvis opfordres der til at komme til møde i morgen torsdag d. 1. marts 2018 kl. 16.00 

på Gribskolen, afdeling Græsted om den aktuelle situation. 

Ajourføring af medlemsoplysninger 

I kredsnyt ”Februar 2018” opfordrede vi alle medlemmer til at gå ind på foreningens hjemmeside: 

www.dlf.org og logge sig ind på Min Side og her ajourføre medlemsoplysningerne. De tre vigtigste 

oplysninger er ens privatadresse, arbejdssted og ens e-mailadresse. Telefonnummer er selv-

følgelig også vigtigt.  

I en periode op til en konflikt er disse oplysninger afgørende vigtige for foreningen.  

http://www.dlf.org
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Kredsstyrelsen  

Solidaritetsfonden 

På generalforsamling i 2017 vedtog vi at opretholde vores vedtægtsbestemmelse om, at fortsætte 

vores støtte fra Gribskov Lærerkreds til DLF-støttede fagforeningsprojekter rundt omkring i ver-

den. Denne støtte ville ophøre med kredsens nedlæggelse på grund af en sammenlægning med 

Halsnæs Lærerkreds. Og i tilfælde af at vi ikke ville gå ind i en sammenlægning, skulle vores invol-

vering i foreningens solidaritetsarbejde tages op på en generalforsamling. 

På førstkommende kredsstyrelsesmøde i Gribskov Lærerkreds, som også bliver det sidste møde i 

Gribskov Lærerkreds, tages følgende op til beslutning: 

”De hensatte midler fra regnskabsåret 2017 doneres til ZATU med det formål, at de bruges til ef-

teruddannelse af lærere/medlemmer af ZATU. Som tidligere udbeder vi os om et regnskab over, 

hvordan midlerne har været fordelt til efteruddannelsesformål? Dette er det sidste bidrag fra Grib-

skov Lærerkreds til ZATU. 

Midlerne hensat i perioden januar 2018 – marts 2018 tager generalforsamlingen stilling til på det 

ekstraordinære møde for vedtagelse af regnskabet i perioden 1. januar 2018 – 31. marts 2018.” 

Der lægges således op til, at foreningens projekt i Østafrika, ”Zanzibar Teachers Union”, som vi 

har støttet gennem en årrække, således også modtager et bidrag til deres kamp for lærerfaget i 

denne omgang.  

Generalforsamlingen 

HUSK generalforsamling fredag d. 16. marts 2018 på Bymose Hegn. Der er generalforsamling for 

Gribskov Lærerkreds kl. 17.00 – 18.15.  

Stiftende generalforsamling for Gribskov-Halsnæs Lærerkreds holdes i tidsrummet kl. 18.30 – 

20.00. 

Efterfølgende er der fælles middag kl. 20.00. Husk tilmelding til TR på skolen. Betaling (150 kr.) 

via mobilepay på: 29446616 (kredskasserer Steen Nygaard).  

AMR-møde 

Onsdag d. 21. februar 2018 var der møde på kredskontoret med skolernes arbejdsmiljørepræsen-

tanter (AMR). På dette møde drøftede vi foreningens pjece ”Forebyggelse og håndtering af vold, 

trusler og magtanvendelse”, og havde en god erfaringsudveksling om skolernes tiltag på dette 

punkt. Desuden drøftede vi muligheden for at gøre brug af et nyt initiativ under navnet SPARK, 

Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne.  

En vigtig drøftelse på mødet var det stigende antal anmeldelser af arbejdsskader på skolerne. 

Stigningen er ikke kun et udtryk for, at AMR er blevet bedre til at indberette arbejdsskader – for 

det er de. Det er i høj grad også et udtryk for, at der er kommet flere inkluderede elever i klas-

serne. Hovedparten af arbejdsskadeanmeldelserne skyldes forhold omkring inkluderede elever.  

I denne sammenhæng har Gribskov Lærerkreds haft en drøftelse med kommunen om, at dette 

ikke kun handler om, at lærerne skal efteruddannes til at håndtere inklusionskrævende elever, 

men at det i bund og grund handler om for få resurser på området. Flere lærere omkring de in-

klusionskrævende elever vil mindske antallet af arbejdsskadeanmeldelser. Et vigtigt fokuspunkt i 

det fremadrettede arbejde. 

Næste møde med AMR er ultimo maj 2018. 


