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FAGLIGT NYT  
Generalforsamling den 17. marts 2014 
 
Lærerforeningens ordinære generalforsamling i 2014 holdes på Cornelius Hansen-Skolen 
i Flensborg mandag den 17. marts. Der er ingen indkomne forslag til dagsordenen. 
Kredsstyrelsen ser sig nødsaget til at foreslå en kontingentforhøjelse på fire Euro for 
aktive medlemmer og en Euro for pensionister. Desuden er der valg til alle poster i 
foreningen. Fra kl. 18.00 vil der blive mulighed for at få en bid brød. Husk tilmelding på 
0461-773230 eller 163@dlf.org senest torsdag den 13. marts 2014. Selve 
generalforsamlingen er sat til kl. 18.45.  

 
I lighed med de foregående år offentliggøres 

generalforsamlingshæftet på foreningens 

hjemmeside www.dls.dk senest en uge inden 

generalforsamlingen.  

Her finder du dagsorden, bilag, beretning, regnskab 

og budget. Der udsendes endvidere et 

papireksemplar til hver skole. 

I år foreslår kredsstyrelsen et budget med 

udgangspunkt i en lille forøgelse af det nuværende 

kontingent. Det er en kombination af lønstigninger 

og vigende medlemstal, herunder afviklingen af 

samarbejdet med Skolelederforeningen, der gør det 

nødvendigt at foreslå en kontingentforhøjelse. 

Kontingentet har været uændret siden 1. maj 2009. 

Derudover skal der være valg af den kommende 

kredsstyrelse samt suppleanter.  

Traditionen tro er der spisning inden 

generalforsamlingen – spisningen begynder kl. 18, 

og selve generalforsamlingen forventes at starte kl. 

ca. 18.45. 

Hovedstyrelsesmedlem Per Sand Pedersen har 

stillet sig til rådighed som dirigent ved 

generalforsamlingen og har forhåbentligt også et 

par dugfriske nyheder om implementeringen af lov 

409 og den nye skolelov i Danmark. 

 

 

Lønregulering 

I forlængelse af overenskomstfornyelsen 

gennemføres en række efterreguleringer af løn mv. 

Med februarlønnen var der følgende reguleringer: 

ATP satsen er forhøjet fra F-sats til A-sats. 

Forhøjelsen har virkning fra 1. januar 2014. 

Generelle lønstigninger fra henholdsvis 1. oktober 

2012, 1. april 2013 og 1. oktober 2013. 

Den udbetalte løn for perioden 1. oktober 2012 – 

31. marts 2013 efterreguleres med 0,1 %, for 

perioden 1. april 2013 – 30. september 2013 

efterreguleres med 1,39 % og for perioden 1. 

oktober 2013 - 31. januar 2014 efterreguleres med 

2,21 %. Reguleringen for september 2013 udbetales 

pga. tekniske problemer sammen med martslønnen. 

Stedfortrædertillægget er forhøjet med virkning fra 

1. april 2009 med 300 kr. årligt ved skoler med 1-2 

godkendte klasser og 200 kr. årligt ved skoler med 

3-6 godkendte klasser. Det svarer til 4,36 € 

henholdsvis 2,90 € pr. måned med de aktuelle 

satser. 

Med martslønnen er der følgende reguleringer: 

Tilbageholdt grundlønsdel 3.000 kr. årligt reguleres 

for alle lærere på grundløn med virkning fra 1. april 

2009. Det svarer til 43,57 € pr. måned med de 

aktuelle satser. 

Sydslesvigtillæg/udligningstillæg bliver til: ”Vi er 

alle sproglærere” + Ø-tillæg og udligningstillæg. 

Med virkning fra 1. august 2012 får alle 

funktionstillægget ”Vi er alle sproglærere” på 

8.000 kr. årligt og lærere med tjenestested og bopæl 

på øerne et Ø-tillæg på 12.000 kr. årligt. Lærere, 

der var fastansatte inden 1. august 2012, får et 

udligningstillæg, der dækker resten af 

sydslesvigtillægget. For lærere med bopæl i 

Danmark sker der en efterregulering af 

funktionstillægget ”Vi er alle sproglærere”. Alle 

andre har løbende fået tillæggene udbetalt som 

sydslesvigtillæg eller lignende. 

Funktionstillæg ”Lærersamarbejde, 

klasselærerrådsarbejde og udvalgsarbejde” 

4.630 kr. årligt reguleres for alle lærere med 
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virkning fra 1. april 2010. Det svarer til 67,25 € pr. 

måned med de aktuelle satser. 

Desuden reguleres funktionstillæggene for 

skolekonsulenter og skolepsykologer med virkning 

fra 1. april 2010 med martslønnen. 

De resterende reguleringer forventes gennemført 

med aprillønnen. I april foretages også reguleringer 

for pensionerede lærere, der har været ansat i en 

kortere eller længere del af den periode 

efterreguleringerne gælder for. 

 

Driftsrådssituationen 

Efter der blev udskrevet valg på A.P. Møller Skolen 

og Duborg-Skolen gik forhandlingerne om en ny 

driftsrådsstruktur i stå. Skoleforeningen fik dog 

udarbejdet et nyt forslag med henblik på at 

imødekomme magistrene, men det afviste de. 

Da valgene var gennemført, klagede 

Lærerforeningen, GEW og en række andre parter 

over valgene ved arbejdsretten. De første retsmøder 

blev afholdt henholdsvis den 31. januar og den 18. 

februar. Ved begge retsmøder opfordrede 

dommerne til, at man forsøgte at løse 

strukturspørgsmålet i en overenskomst. 

Den 27. februar var der inviteret til forhandlinger 

på CfU. Inden mødet forelå der 2 forslag til 

driftsrådsstruktur. 

GL foreslog en opdeling i 4 driftsråd: 

1. Administrationen 

2. Børnehaverne 

3. Skoler uden gymnasial overbygning 

4. Skoler med gymnasial overbygning 

De øvrige fagforeninger sluttede op om et forslag, 

der oprindeligt var udarbejdet af ver.di. Forslaget 

gik ud på at danne et driftsråd for alle medarbejdere 

ved Skoleforeningen. 

Da de øvrige fagforeninger og Skoleforeningen 

ikke kunne se nogen grund til at opdele skolerne i 2 

driftsråd, blev der luftet et kompromisforslag med 

en opdeling i 3 driftsråd: 

1. Administrationen 

2. Børnehaverne 

3. Skolerne 

Ingen af disse forslag kunne der samles 100 % 

opbakning om. Som et sidste forsøg på at nå til 

enighed foreslog de øvrige fagforeninger, at 

udbygge forslaget om et driftsråd for alle med en 

tilføjelse om, at de overenskomstgrupper, der ikke 

fik valgt en repræsentant i driftsrådet i stedet fik ret 

til at sende en sagkyndig til driftsrådsmøderne. 

Disse sagkyndige kunne så tale de pågældende 

gruppers sag i driftsrådet. 

Heller ikke dette forslag kunne GL acceptere. GL 

forslog i stedet for at inddrage en uvildig mægler i 

forhandlingerne. Dette forslag stod GL helt alene 

med. Der var ikke andre deltagere i mødet, der 

kunne se noget formål med at fortsætte 

forhandlingerne. Man foreslog i stedet for GL, at de 

to driftsråd på A.P. Møller Skolen og Duborg-

Skolen straks nedlagde deres mandater, da der er 

mere eller mindre enighed om, at disse valg er 

ugyldige. 

Der bliver nu gjort et forsøg på at fremskynde 

arbejdsrettens afgørelse i sagen. 

Valgbestyrelsen, der er nedsat af det store driftsråd 

og fællesdriftsrådet, har spændt afventet 

udviklingen, idet den inden længe er nødt til at 

sætte et driftsrådsvalg i gang. 

 

Seniordage og feriedage på skoledage 

Med den nye overenskomst er der blevet mulighed 

for at afholde to feriedage fra den 6. ferieuge på 

skoledage. Når man ønsker at holde ferie på en 

skoledag, skal det varsles skriftligt over for 

skolelederen, der så, efter at have undersøgt, om der 

er noget i vejen for at imødekomme ønsket, giver 

læreren besked. Der kan holdes to feriedage pr. 

skoleår. 

En tilsvarende procedure anvendes ved afholdelse 

af seniordage. Seniordage afholdes pr. kalenderår. 

Det kalenderår man fylder 60 år udløses 2 

seniordage, det kalenderår man fylder 61 år 3 

seniordage og fra det kalenderår man fylder 62 år 4 

seniordage pr. år. Seniordagene udbetales, hvis de 

ikke ønskes afholdt som fridage. 

Seniordage fra 2012 og 2013 udbetales med lønnen 

for april måned. 

 

Genvalg til pensionistudvalget 

Ved valgmødet den 19. februar blev 

pensionistudvalget genvalgt for perioden 1. april 

2014 - 31. marts 2016. 

Udvalget har således fortsat denne sammensætning: 

Jonna Raavad, Orla Møller og Anders Schaltz 

Andersen. Grethe Kreutzer er suppleant. 


