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FAGLIGT NYT  
OVERENSKOMSTFORNYELSEN 

PÅ PLADS 
 
De nye overenskomster for lærere m.fl. er underskrevet af alle parter. Det 
betyder, at den generelle og den specielle overenskomst er trådt i kraft, og at 
tjenestetidsaftalen træder i kraft pr. 1. august 2018.  
De tre nye aftaler er nu tilgængelige på Lærerforeningens hjemmeside 
www.dls.dk/aftaler sammen med de aftaler, der henvises til i overenskomsterne. 

Sommerferien 
Kredskontoret er lukket i skolernes 
sommerferie. Der er etableret en vagtordning, 
så man hver tirsdag mellem kl. 9.00 og 11.00 
kan komme i kontakt med kredsen. 
Telefonnummeret er 0461/773230.  

Kredskontoret er åbent igen fra mandag den 
20. august. 

 
Vikartimepulje 
Kredsstyrelsen blev for en måneds tid siden 
gjort opmærksom på, at timer fra 
vikartimepuljen i enkelte tilfælde blev brugt til 
andet formål (PPR-timer) end vikartimer, 
selvom det i tjenestetidsaftalen er entydigt, at 
timerne skal anvendes til vikartimer. 
På et møde i sidste uge blev problemet drøftet 
med Skoleforeningen. 
Der blev opnået enighed om, at 
overenskomstteksten klart angiver, at puljen 
skal anvendes til vikartimer.  
Hvis man har fået PPR-timer honoreret fra 
vikartimepuljen, kan man via sin leder anmode 
om korrekt afregning.  
Skoleforeningen har udtrykt ønske om en 
forhandling om vikartimepuljen og evt. andre 
puljer efter sommerferien, men indtil videre 
kan vikartimepuljen kun anvendes til 
vikartimer – evt. ikke afviklede timer forfalder 
med skoleårets udgang. 
Endvidere skal der optages forhandling om 
opgaver i forbindelse med projekt ”mindretal 
på efterskole” efter sommerferien.

Driftsrådsvalget 2018 
Lærerforeningen takker såvel de medlemmer, 
der stillede op på Lærerforeningens liste, som 
de, der har bakket op om listen med deres 
stemme til driftsrådsvalget 
Følgende fra listen er blevet valgt til 
Driftsrådet: Kristina Sukatus, Natascha 
Lindahl, Erik Andresen, Carina Lodberg og 
Niels Thomsen. De øvrige kandidater er 
suppleanter til Driftsrådet.  
 
TR-møder 2018/2019 
Der er planlagt følgende TR-møder i skoleåret 
2018/2019: 

• torsdag, den 27. september 2018 
• tirsdag, den 4. december 2018 
• tirsdag, den 19. februar 2019 
• tirsdag, den 4. juni 2019 

 
Kontortider efter sommerferien 
Med virkning fra den 20. august 2018 er 
kredskontoret åbent 
 

• Mandag  11.00 – 15.00 
• Tirsdag  12.00 – 16.00 
• Torsdag 12.00 – 16.00 
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