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Nr. 3 24. marts 2021 

Lokale arbejdstidsaftaler i Lolland og Guldborg-

sund fra august 2021 

Som skrevet i Kredsnyt nr. 2 har vi igen i år indgået 

lokalaftaler i begge kommuner. De er nu underskrevet 

og offentliggjorte. 
 

Se nærmere beskrivelse af aftalerne mm. i Kredsnyt 

nr. 2 og i GF-bladet. 
 

Se aftalerne på kredsens hjemmeside her (LL) og her 

(GBS). 

Se pressemeddelelsen på gbs.dk her og omtalen på 

folkeskolen.dk  her  

  

 

 

 

 

 

OK21 fortsat 

DLF´s hovedkrav var, som nævnt i Kredsnyt nr. 2, en 

bevarelse af reallønnen, hvilket blev vedtaget på de-

cemberkongressen med bl.a. LFL´s tre stemmer. 
 

Derfor anbefaler LFL også medlemmerne at stemme 

”ja” til OK21-resultatet til urafstemningen, der finder 

sted fra d. 6/4 til d. 19/4 2021.  
 

Men først og fremmest anbefaler LFL at STEMME. 
 

For yderligere oplysninger se ”Folkeskolen” eller del-

tag i et af medlemsmøderne herunder. 
 

Alle aftaler kan desuden ses her  
 

  Tid  Målgruppe Link til møde 

Torsdag 25. 

marts 2021 

17.30 – 

18.30 

Medlems- 

møde 

Klik her for at 

deltage i mø-

det  

Onsdag 7. 

april 2021 

17.00 – 

18.00 

Medlems- 

møde 

Klik her for at 

deltage i mø-

det  

Onsdag 7. 

april 2021 

18.30 – 

19.30 

Medlems- 

møde (kun 

Stat) 

Klik her for at 

deltage i mø-

det 

 

 

 

  

OK21 

Overenskomstforhandlingerne 2021 er nu færdigfor-

handlet på alle tre områder – kommuner, regioner og 

stat. Det gælder både de generelle forhandlinger (fæl-

les for alle organisationer) og de særlige forhandlinger 

(for den enkelte organisation). 
 

Fælles for de tre områder er en OK-periode på tre år 

(1/4 2021 – 31/3 2024) samt lønrammen og den sam-

lede økonomiske ramme.  

Lønrammen ligger mellem 5 og 5,3 % og den samlede 

ramme mellem 5,5 og 5,94 % fordelt over de tre år. 
 

Det er ikke et prangende resultat, men giver ifølge 

prognoserne en lille reallønsfremgang til alle over de 

tre år. Derudover er der afsat meget få midler til 

rekrutterings-, lavt- og ligelønspuljer og få midler til 

organisationsforhandlingerne, som bruges til at hæve 

fritvalgsordningen samt lønforbedringer for børneha-

veklasseledere og andre mindre medlemsgrupper. Og 

så iværksættes forskellige projekter og undersøgelser i 

løbet af OK-perioden. 
 

Forhandlingerne er foregået i coronalysets klare skær, 

så hverken forventninger eller krav var særlig høje 

denne gang. Faktisk ønskede DLF OK21 udsat til en 

OK22, hvor der kunne være mere at komme efter.  
 

 

https://www.kreds68.org/media/14243366/lokalaftale-2021-ll-endelig-med-underskrifter.pdf
https://www.kreds68.org/media/14243354/lokalaftale-gbs-2021-endelig-med-underskrift.pdf
https://www.guldborgsund.dk/nyheder/ritzau/ny-lokal-aftale-om-arbejdstid-hjaelper-nyuddannede-laerere-godt-i-gang-og-understoetter-at-laererne-kan-lykkes-med-opgaven
https://www.folkeskolen.dk/1868236/lolland-falster-ny-arbejdstidsaftale-skal-goere-laererlivet-lettere-for-nyuddannede
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok21
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcyYmRkYTYtNzRlZC00NDdkLTljMzEtNWJiNjYxYzdmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcyYmRkYTYtNzRlZC00NDdkLTljMzEtNWJiNjYxYzdmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcyYmRkYTYtNzRlZC00NDdkLTljMzEtNWJiNjYxYzdmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0ODRmMDUtZGZhYy00YzMzLWEyYjEtNGUzMzM1NWFiY2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0ODRmMDUtZGZhYy00YzMzLWEyYjEtNGUzMzM1NWFiY2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0ODRmMDUtZGZhYy00YzMzLWEyYjEtNGUzMzM1NWFiY2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY1ZDlhMDAtOGIwNS00Mjc3LThmOTktM2Q4MjI5MGFjMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY1ZDlhMDAtOGIwNS00Mjc3LThmOTktM2Q4MjI5MGFjMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY1ZDlhMDAtOGIwNS00Mjc3LThmOTktM2Q4MjI5MGFjMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b945e2f6-c653-475e-8c0f-97412294e26c%22%2c%22Oid%22%3a%225db6cf4e-3f9f-402c-8797-e0a1865f87c1%22%7d


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Pva. Kredsstyrelsen 

Birger Petersen 

Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening 

10. klasse Guldborgsund 

Som bekendt har GBS indgået en driftsoverenskomst 

med SOSU/CELF om at drive folkeskolens 10. klasse-

tilbud fra 1/8 2021. Også bekendt har LFL – og alle an-

dre høringsparter – frarådet dette. Men beslutningen er 

truffet af BFU og kommunalbestyrelsen. 
 

Dog kun ”halvt” mener LFL, idet vi mener, at der er 

tale om en ”virksomhedsoverdragelse”, hvor man ikke 

bare kan nøjes med at overdrage opgaven til anden 

side. Man skal også ”overdrage” de medarbejdere, der 

løser opgaven i dag – altså de ni lærere og en pædagog, 

som løser opgaven i dag på Sophieskolen.  
 

Timingen er meget uheldig. LFL har forsøgt at finde en 

lokal løsning med GBS, som alle kunne se sig selv i. 

Det er desværre ikke lykkedes, så her står vi nu. LFL 

følger nu sagen helt til dørs – som skrevet i Kredsnyt 

nr. 2. Yderligere uddybning i GF-bladet/beretninger. 
 

”Konstruktive når vi kan, og håndfaste når vi skal!”  

 

Generalforsamling 18. marts 2021 

Torsdag d. 18. marts afholdt LFL som planlagt den år-

lige generalforsamling (GF) – virtuelt. Den første i 

kredsens historie og forhåbentlig også den sidste. 
  

På sidste års udsatte GF i september sagde jeg om den 

virtuelle fjernundervisning, at det var fantastisk, at det 

kan lade sig gøre, at langt fra alle elever magter det og 

at analog undervisning med mødet mellem elev og læ-

rer aldrig kan erstattes. 

Det samme gælder i høj grad også for generalforsam-

linger. Det kan lade sig gøre virtuelt, det er absolut 

ikke optimalt og giver slet ikke den stemning og nær-

hed, der er på en analog GF.  

Så ikke flere af dem tak. 
 

Men ellers forløb den virtuelle GF som planlagt – og 

håbet. Især var vi spændte på om ”teknikken” holdt 

hele vejen. Det gjorde den. Der har ikke været meldin-

ger om tekniske problemer af nogen art, som vi ellers 

har oplevet det sidste års tid på de forskellige virtuelle 

platforme. En stor tak skal lyde til husets to eksperter – 

Kim og Bo, for hele det digitale set up, udarbejdelse af 

meget pædagogiske vejledninger til medlemmerne og 

for teknisk support med en hotline, der heldigvis ikke 

blev brug for. 
 

Kredsstyrelsen vurderede, at den virtuelle form ikke 

egnede sig til lange Fidel Castro-taler. Derfor var der 

lagt op til en meget ordinær GF uden ”dikkedarer”. Af 

samme grund var den mdl. beretning udsendt på for-

hånd og aflagt i pixi-udgave på den virtuelle GF. 

Men selvfølgelig skulle alt foregå efter vedtægterne 

med mulighed for drøftelse af og spørgsmål til kreds-

styrelsens samlede beretning for det forgangne år.  
 

Dem var der dog ingen af, så der blev sat endnu en re-

kord, idet den samlede GF blev afviklet på ca. 45 mi-

nutter. Og så var der ikke engang mad og socialt sam-

vær bagefter. Det skal der rådes bod på! 
 

Som sædvanligt er der udsendt et GF-blad med beret-

ninger, regnskab og budget mm. samt kredsstyrelsens 

mdl. beretning. 

Disse kan ses på LFL´s hjemmeside her   

 

Fælleserklæringen 

Pga. coronasituationen indgik de centrale parter d. 

29/1-21 den 3. aftale (Fælleserklæring) om, ”at 

det kan blive nødvendigt at bede medarbejdere om 

at varetage opgaver i kritiske funktioner … på an-

dre tidspunkter, lokaliteter og andre overens-

komstområder end deres nuværende”.  
 

Det forudsætter dog end lokal drøftelse og aftale 

mellem de lokale parter. 
 

I LL har vi en lokal aftalt Fælleserklæring, som vi 

forsøgte at ”kopiere” i GBS. Men det lykkedes 

ikke. Læs mere herom i GF-bladet/beretningerne. 
 

Se Fælleserklæringen LL her 
 

PS: Det var alt om corona denne gang! 

Nationale test 

4. marts kontaktede LFL den politiske fagudvalgsfor-

mand/-kvinde i GBS og LL med det formål at få gen-

nemførelsen af de Nationale Test sat på udvalgets 

dagsorden. Målet var at få udvalget til at opfordre 

unv.-ministeren til at aflyse de Nationale Test i år. 
 

GBS havde allerede drøftet og fremsendt en skrivelse 

til ministeren m.fl. med opfordring til aflysning, samt 

truffet beslutning om at søge dispensation for gennem-

førelse, hvis ministeren fastholdt sin beslutning (hvad 

PRT stadig gør). 
 

I LL satte udvalget også de Nationale Test på dagsor-

denen (på LFL´s opfordring) med samme resultat. 
 

Stor cadeau til begge kommuner for deres beslutninger 

og henvendelser til unv.-ministeren. 
 

Se pressemeddelelsen fra GBS her og artiklen i Folke-

tidende tirsdag d. 23/3-21 

https://www.kreds68.org/kreds-68/generalforsamling/generalforsamling-2021
https://www.kreds68.org/media/14241407/faelleserklaering-29-01-21-ll-begge-underskrifter.pdf
https://www.guldborgsund.dk/nyheder/ritzau/guldborgsund-kommune-beder-folketinget-droppe-aarets-nationale-test-i-folkeskolen

