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Kære kolleger  
  

OK18 

 

I disse timer hvor vi er på vej til at holde en uges fridage, venter vi i spænding på udviklingen i 

overenskomstforhandlingerne. 

 

Kort fortalt pågår der mange sideløbende forhandlinger mellem: 

- Forhandlingsfællesskabet/LC og KL på det kommunale område samt forhandlinger med de 

enkelte faglige organisationer. 

- CFU og Moderniseringsstyrelsen på det statslige område. 

 

Indtrykket er, at forhandlingerne både på det kommunale og statslige område går meget trægt, og at 

der er flere store bump på vejen til et resultat. 

Det bekræftes af de artikler, der her henvises til(her citeret fra TV2.dk):  
”Kort opridset er de tre største udfordringer, om de ansatte skal give køb på den 
betalte frokostpause, om arbejdsgiverne har ret til et såkaldt privatlønsværn (en 
reguleringsmekanisme som sikrer, at lønnen i den offentlige og private sektor følges 
ad, red.) samt folkeskolelærernes arbejdstid”. 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-02-08-tre-knaster-skal-fjernes-hvis-overenskomst-strid-ikke-skal-ende-i-konflikt 

 

Her kan du læse et interview med KL’s topforhandlere: 
http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2018/Magasin-03/Den-danske-model-lever-og-har-det-godt/ 

 

Det er mit klare indtryk, at det er vore forhandlere, der er de mest proaktive og konstruktive i 

forhold til at komme med konkrete og konstruktive forslag til løsninger på udfordringerne.  
https://www.avisen.dk/bondos-mulige-joker-i-svaere-forhandlinger-se-paa-sk_482310.aspx 

 

Når forhandlingerne står i stampe, skyldes det ikke ublu krav fra vores side i forhold til at få aftalte 

vilkår for lærernes arbejdstid. 

 

Vi kræver helt enkelt: 

 

 

 

 

 

Og hvorfor det? 

 

 

 

 

 

Det er af stor betydning for et resultat, hvor vi får vores ovenstående rimelige krav 

indfriet: 

- At vi fortsat har opbakning og solidaritet fra alle de andre faglige 

organisationer 

- At vi står sammen i Danmarks Lærerforening og bakker vores forhandlere op 

 

 

 

 nr.2. 9. februar 2018 

Lærerne skal ikke have 
ringere vilkår end andre 
kommunalt ansatte 

Lærerne skal have en 
overenskomstaftale ligesom 
alle andre kommunalt ansatte 

En overenskomstaftale vil kunne give folkeskolen en ny start,  
hvor parterne står sammen og samarbejder om at give eleverne den bedst mulige skole 

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-02-08-tre-knaster-skal-fjernes-hvis-overenskomst-strid-ikke-skal-ende-i-konflikt
http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2018/Magasin-03/Den-danske-model-lever-og-har-det-godt/
https://www.avisen.dk/bondos-mulige-joker-i-svaere-forhandlinger-se-paa-sk_482310.aspx


 

Generalforsamling i Lolland-Falsters Lærerforening: 

 

I dag har vi udsendt foreløbig dagsorden til generalforsamlingen 15 marts kl. 16 i Bangs Have i 

Maribo 

 

Her er yderligere nogle datoer, som du skal være opmærksom på: 

 

19/2/18:  

Hvis du ønsker at stille op til kredsstyrelsen, og hvis du ønsker at få et indlæg i det 

valgmateriale, som vi udsender i slutningen af februar, skal vi modtage dit indlæg og 

evt. et foto af dig senest mandag d. 19/2. 

Dit indlæg må fylde 1500 anslag og skal sendes på mail til sekretær Heidi Johansen: 

hejo@dlf.org  

26/2/18: 

 Valgmateriale udsendes digitalt mandag d. 26/2. 

4/3/18: 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 

senest søndag d. 4/3/18. Yderligere kandidatforslag til kredsstyrelsen, som udsendes 

sammen med den endelige dagsorden, skal også modtages denne dag. 

Mail til hha@dlf.org 

8/3/18:  

Endelig dagsorden og en samlet generalforsamlingsudsendelse udsendes digitalt til 

alle medlemmer torsdag d. 8/3.  

 

 

Sæt i kalenderen torsdag den 15. marts 2018 og deltag i 

Lolland-Falsters Lærerforenings generalforsamling 
 

I ønskes alle en god uge 7. 

 

 

På kredsstyrelsens vegne 

Henrik Hansen  

Formand  

 

 

 
 

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/ 

og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/ 
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