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OK – 18
Torsdag kl. 8:
Ja, situationen udvikler sig hele tiden, så måske er der sket nyt, når I læser dette. Jeg vil godt
prøve at give jer et overblik over den sidste tids udvikling, samt hvordan vi forbereder os.
Fredag brød forhandlingerne på det statslige område sammen. Det har altid været kutyme, at
de statslige forhandlinger skulle lægge rammen og dermed være på plads inden de kommunale forhandlinger. I år har vi så set, at de har kørt lidt sideløbende, fordi Staten var rigtig
lang tid om at komme i gang grundet musketereden mellem de faglige organisationer om, at
man ikke gik i gang før der var reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.
Søndag brød forhandlingerne på det kommunale område sammen og tirsdag fulgte det regionale område.
Med sammenbruddet i de kommunale forhandlinger er også forhandlingerne om lærernes
arbejdstid brudt sammen. På foreningens hjemmeside ligger en video fra Anders, hvor han
kort og klart forklarer sammenbruddet. Kredsen har også delt den på Facebook.
DLF har haft følgende afsæt i forhandlingerne om vores arbejdstid:
 Normalisering af lærernes aftaleområde
 En ny start – styrke engagement og genetablere samarbejdet
 En aftale, der skal bidrage til at løse rekrutteringsudfordringen.
Sagt med andre ord:
Lærerne skal have vilkår, så de kan lykkes med opgaven og give eleverne den bedst mulige
undervisning. Lærerne skal ikke have arbejdstidsregler, som er klart dårligere end øvrige
basismedarbejdere i kommunerne. Dette drejer sig særligt om månedsnorm frem for årsnorm, varslingsregler, afspadseringsregler, opgørelse af arbejdstid og at opgavens omfang er
kendt.
KL har tilbudt, at årsnomen fastsættes til 1924 t – det samme for nuværende, dog har vi enkelte år med 1931 timer. At arbejdstiden kun opgøres én gang årligt (som nu), men man skal
have mulighed for at få et overblik kvartalsvis. Ved fratræden i normperioden bortfalder de
+50% i overarbejde. Disse ”goder” – hvoraf nogle er forringelser - skal betales med mindre
undervisningstillæg – sandsynligvis det høje tillæg.
Det er ganske uacceptabelt. De øvrige fagforeninger har heller ingen interesse i, at LC/DLF
accepterer KL’s forslag, for de er blevet mødt med forslag til forringelser på deres arbejdstid.
I dag 1. marts er det statslige område indkaldt til Forligsinstitutionen og vi forventer, at det
kommunale og regionale område indkaldes efterfølgende.
Forhandlingsfællesskabet mødes i dag og beslutter at der skal varsles strejke. I givet fald vil
det sandsynligvis blive med start 4. april.
Vi følger situationen tæt. Organisationerne er i gang med at koordinere, hvor der skal udtages til strejke. Vi ved først i starten af næste uge, hvilke kommuner/skoler, der udtages til
strejke. Kredsene har fået besked på at være standby ved telefonerne fra mandag. Såfremt
der er skoler, som udtages i Kalundborg Kommune, så kontakter vi straks tillidsrepræsentanterne og orienterer/ drøfter de retningslinjer, som vi får udstukket fra foreningen – og så bliver I straks informeret.
Vi er klar – uanset hvad der sker!
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Generalforsamling:
I din lærer
kalender står
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16.30
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I mellemtiden må vi gøre hvad vi kan, for stadig at påvirke situationen. Det er vigtigt, at også ”din nabo” forstår, at vore krav er helt rimelige og helt nødvendige for at lærerne ka
levere en god undervisning og vi kan sikre kvaliteten i folkeskolen – så fortsæt snakken
”over hækken” og på lærerværelserne. Kredsen har skrevet til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Kalundborg for at forklare situationens alvor og vi er i dialog med politikere og LO-organisationer.
Ingen ønsker denne konflikt, vi ønsker ikke denne konflikt, lærerne vil bare gerne passe deres arbejde, men rammerne skal være i orden og vi må om nødvendigt tage kampen for at
understøtte forhandlingssystemet og Den danske Model.
Kredsen orienterer jer, så snart vi ved mere, men følg med på foreningens hjemmeside under
fanen OK18, hvor I også kan orientere jer i konfliktvejledningen – eller ring til kredskontoret, hvis I har konkrete aktuelle spørgsmål.
Karen Sørensen, kredsformand
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Generalforsamling
16. november 2018, kl. 17.00 på Skolen på Herredsåsen
- med efterfølgende spisning og musik/dans.
Tilmelding til din TR eller til kredskontoret senest 8. marts.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen,
skal være kredskontoret i hænde senest 2. marts.
Endelig dagsorden og skriftlig beretning udsendes 9. marts.

Hvad skal vi så snakke om på generalforsamlingen?
Det helt store emne bliver selvfølgelig Overenskomsten 18, hvor du kan høre og drøfte sidste
nyt om den aktuelle situation.
Formanden vil i sin beretning desuden komme ind på bl.a. følgende emner: arbejdstid, inklusion, kommunalvalg, lobbyarbejde, kompetenceudvikling, rekruttering, arbejdsbelastninger,
vold og trusler - og andet aktuelt for medlemmerne.
Desuden har kredsstyrelsen forslag til 3 vedtagelser, hvor vi opfordrer politikerne til samarbejde om inklusion, samarbejde om rekrutteringsudfordringen samt til at give os reelle muligheder for bare at blive hørt… Vi håber, at kunne få en god debat om de for medlemmerne
så vigtige emner, så vi skabe en bedre hverdag.
Endelig skal generalforsamlingen godkende kredsens regnskab, vedtage kontingent – og
SÅ ER DER VALG: til kredsformand, kredsstyrelse, suppleanter og revisorer.
Kom og deltag i drøftelserne, gør din indflydelse gældende – og få en god eftermiddag/aften
i fællesskab med kolleger.

DLFInSite
Fremover vil DLF bruge DLFInSite til at kommunikere med sine medlemmer. Det er vigtigt
at medlemmer tager platformen i brug her fra starten af marts, ikke mindst pga. den truende
konflikt i forbindelse med OK18
Du finder den på https://dlfinsite.dlf.org .
For at få adgang skal du bruge dit cpr.nr uden bindestreg. Koden er de sidste 4 cifre i dit
cpr.nr. Der arbejdes på at tilknytte unilogin til sitet. Har du problemer med at komme på,
kan din TR hjælpe dig.
Din TR vil oprette en ”Faglig Klub” gruppe og derigennem også holde dig orienteret.
Marianne Labuz, kredsstyrelsesmedlem

Åbningstider
Kredskontoret:
Mandag 10-15
Tirsdag 10-15
Onsdag 10-17
Torsdag10-15
Fredag 9-13
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