
 

 

Lærerkommissionens rapport.  
Kære kollega 
 
Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018, frem-
lagde som planlagt sin rapport mandag. Med den i hånden står vi med et helt nyt afsæt for 
de forhandlinger med KL, som også blev aftalt i 2018. Forhandlinger skal finde sted i det nye 
år, så vi forhåbentlig kan have en aftale på plads, inden de store OK forhandlinger for alle 
offentligt ansatte.  
 
Analyserne i kommissionens rapport giver os et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der 
kendetegner lærernes arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, 
der SKAL tages hånd om: 

- Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling 

- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det 

kollegiale samarbejde på skolen 

- Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ide-

er og behov 

Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles an-
svar for folkeskolen og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbej-
de på alle niveauer. Det gælder på den enkelte skole, det gælder i kommunerne, og det 
gælder mellem DLF og KL centralt. 
Lokalt planlægger vi lige nu, sammen med kommunen, evalueringen af vores lokalaftale. 
Der blev allerede ved aftalens indgåelse udstukket nogle områder til evalueringen. Vi kan se 
i kommissionens rapport, at udfordringer der skal adresseres i forhandlingerne om en ar-
bejdstidsaftale, stemmer rigtig godt overens med de udfordringer, som vi drøftede med 
Kalundborg Kommune, da vi forhandlede lokalaftalen sidste år. Når vi lokalt har en plan for 
evalueringen af lokalaftalen, så er det derfor meget vigtigt, at du giver dit besyv med, for 
det vil understøtte vort lokale arbejde fremadrettet. Din TR vil orientere og inddrage jer i 
starten af det nye år. 
Kommissionen bruger udtrykket ”samarbejdssporet”, og giver den klare vurdering, at hvis vi 
kan lykkes med at tænke nyt sammen, så får vi en bedre skole. Det handler helt banalt om 
at give lærerne de bedst mulige rammer for at levere god undervisning. Det, som ifølge 
kommissionen er vigtigt, er, at der er et forpligtende, reelt samarbejde, hvor vi tager et 
fælles ansvar for at forbedre lærernes arbejdssituation og dermed skabe bedre undervis-
ning.  
Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de udfordringer, som kom-
missionen peger på. Kommission er ikke kommet med svaret, kun analysen. Herfra er der 
en berettiget forventning om, at parterne finder hinanden.  Vi har et fælles mål om at skabe 
en god folkeskole – og det giver sig selv, at en god folkeskole forudsætter vilkår, der gør, at 
lærerne kan levere god undervisning. Kommissionen har gjort sit, og i det nye år tager par 
 

 

  NYHEDSBREV 
Nr. 18 

28. Årgang 

 
Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
18. december 2019 

 

 
 

 
JULEN PÅ 

KREDS- 

KONTORET: 
Følger  

skolernes  
lukkeperiode 

 

 
 

 
 

 
”Kom til 

seniormøde 

og hør om  
din pension” 

i Slagelse 
24. marts  

Kl. 16.30 

Tilmelding 
På  

LP 
PENSION.dk 

 
 
 

 
 

 
 

Lærernes  
Pension: 

”For ung til  

Seniormøde? 
Snup et  

Informations- 
Møde” 

I Kalundborg 
21. april  

Kl. 16.30 
Tilmelding 

På  

LP 
PENSION.dk 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
terne over. Forhandlingerne starter i marts, og det er målsætningen, at der kan landes en 
aftale hurtigst muligt derefter, gerne allerede i slutningen af april.  
Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at alle medlemmer af DLF holdes informe-
ret. Som et første vigtigt skridt har alle tillidsrepræsentanter fra arbejdspladser over hele 
landet været samlet til stormøde i Odense tirsdag for at sikre, at de er bedst muligt klædt 
på til at besvare de spørgsmål, I selvfølgelig har om det videre forløb. 
 
Som beskrevet evaluerer vi vores lokalaftale i første kvartal af 2020 – så hør din TR. 
23. januar kl. 17-19 holder vi medlemsmøde sammen med Odsherred og Holbæk Lærer-
kredse, hvor vort hovedstyrelsesmedlem Bjørn Hansen kommer med sidste nyt. Sted mel-
des ud lige efter Nytår. 
I løbet af februar/marts vil hovedforeningen holde nogle regionale medlemsmøder med 
orientering fra den ekstraordinære kongres 5. februar og periodeforhandlingens forløb. 
 
 

God jul og godt Nytår! 
 
På forunderlig vis så er endnu et år gået, og det er tid til en julehilsen. 
Når man tænker tilbage, så er det jo helt enormt hvad der overordnet sker, gennem sådan 
et år, som har betydning for medlemmernes arbejdsvilkår, på godt og ondt.….  
Lad mig bare nævne: arbejdstidsaftale, som der skal arbejdes med og som medlemmerne 
gerne skulle kunne mærke en positiv virkning af, ny direktør, pæne lønstigninger pr. 1.4. for 
børnehaveklasseledere og konsulenter – men også lidt til os andre. Besparelser på inklusi-
onsmidlerne, flere undervisningstimer og dermed besparelse på 6 lærerstillinger fra 1.8.20, 
igangsættelse af Professionel kapital-projektet, mentorordning for nyansatte. 
Vi oplever en vilje til samarbejde fra embedsværket – ikke at vi altid er enige, det giver jo 
sig selv med de roller og funktioner, vi har. Desværre har det politiske flertal meget svært 
ved at anerkende folkeskolens udfordringer og dermed vore medlemmers hverdag – det 
arbejder vi fortsat meget med! 
 
Men vi er ikke stærkere, end medlemmerne gør os til, derfor er jeres opbakning og vores 
fællesskab i DLF vigtig. 
Tak til jer, for godt samarbejde i 2019 og til opbakning til jeres TR  – og vores aktuelle situa-
tion kan vel bedst beskrives med verset i vores foreningssang: 
 

”Vi står i en vanskelig front i den stadige kamp, 
som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp, 

som kræver det daglige valg: vil du tage en strid 
for, at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid”. 

 
Vi vil ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt Nytår. Vi håber I får gode dage med familie 
og venner – og tid til at slappe af og samle kræfter til den kommende tid….. 
 

Karen Sørensen 
Kredsformand. 
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