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FAGLIGT NYT 
OPDATERING AF OVERENSKOMSTER 

 
Under overskriften dynamiske henvisninger er der gennemført nogle ændringer i den 
generelle overenskomst og i den specielle overenskomst. Det drejer sig dels om 
ændringer, der stammer fra OK 15, dels ændringer, der er udspringer af EU-
bestemmelser om deltidsbeskæftigede. 
I Forhandlingsfællesskabet arbejder vi videre med overenskomstfornyelsen 2015 i 
Danmark med henblik på at overføre resultaterne til Sydslesvig. Næste møde holdes 
sidste uge i november. 
 
Den generelle overenskomst 
Den væsentligste ændring i den generelle 
overenskomst er udskiftningen af aftalen om fravær 
af familiemæssige årsager, så aftalen af 4. juni 2015 
nu også anvendes i Sydslesvig. 

I den nye aftale er faderens barselsorlov med 
almindelig løn forlænget med en uge, så faderen nu 
har 2 uger + 7 ugers barselsorlov. Derudover kan 
faderen holde op til 6 uger af den barselsorlov, der 
afsat til deling mellem forældrene. 

Desuden er antallet af dage man kan få fri med 
sædvanlig løn til hospitalsindlæggelse sammen med 
et barn under 14 år forhøjet fra 5 til 10 dage 
indenfor 12 på hinanden følgende måneder. 

Overenskomstteksterne vil i løbet af en uges tid 
blive opdateret på hjemmesiden. 

 
Ændring/opdatering overenskomsttekster 
I den specielle overenskomst er der to ændringer. 

I § 2 er afgrænsningen mellem månedslønnede og 
timelønnede ændret, så kun ansættelser af under 1 
måneds varighed kan ske på timeløn. 

I § 12 Beskæftigelses-/lønanciennitet er kravet om 
en beskæftigelse på mindst 8 timer pr. uge for fuld 
anciennitetsoptjening bortfaldet, således at alle 
perioder med månedslønnet beskæftigelse fremover 
medregnes. 

De nye tekster til den specielle overenskomst er 
allerede tilgængelige på hjemmesiden. 

Hovedstyrelsesvalg /kandidat Ulrik Nielsen 
Sammen med kredsene i Sønderjylland støtter 
Dansk Lærerforening i Sydslesvig Ulrik Nielsens 
kandidatur til hovedstyrelsesvalget. 

Valget gennemføres elektronisk i perioden  
19. november – 1. december kl. 16.00. 
Valgproceduren beskrives i Folkeskolens 
valgudgave. Desuden bliver der indrettet et link til 
afstemningssiden på www.dlf.org. 

 

 
 

Årgang 27 – Nr. 3 

http://www.dlf.org/


 
 

Ansvarshavende redaktør: Niels A Nielsen www.dls.dk 10. november 2015 
 

Der er sikkert en del medlemmer i Sydslesvig, der 
ikke kender Ulrik. Derfor bringes et uddrag fra 
Ulriks valgmateriale: 

Hvem er jeg?  

• uddannet fra Tønder statsseminarium i 1981 
• ansat på Skærbæk Distriktsskole 
• valgt til kredsstyrelsen i Tønder Lærerkreds i 

1989 
• formand for Tønder Lærerkreds siden 1996 
• indtrådt i Hovedstyrelsen fra 1. juli 2015  

Hvis jeg bliver valgt vil jeg arbejde for: 

• at styrke lærerprofessionens anseelse i 
samfundet 

• at bevare den fælles folkeskole 
• at sikre lærerne deres professionelle råderum 
• at sikre gode løn og arbejdsforhold herunder 

sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
• at fjerne al unødig kontrol og dokumentation 
• at opgaver og resurser følges ad – alt for mange 

opgaver i forhold til den tid der er til rådighed 
• at der bliver sat øget fokus på 

inklusionsdagsordenen 
• at alle medlemmer af Danmarks Lærerforening 

bliver hørt – også de mindre medlemsgrupper 

Hvis dette har skabt din interesse, kan du læse mere 
på www.kreds95.dk. 

Kredsstyrelsen opfordrer medlemmerne i fraktion 1 
i Sydslesvig at afgive deres 18 stemmer ved 
hovedstyrelsesvalget. En enstemmig kredsstyrelse 
anbefaler at stemme på Ulrik Nielsen.  

Når valget er afsluttet den 1. december 2015 vil 
resultatet kunne ses på www.dlf.org. 

 
Lærerkalendere 2016/2017 
Danmarks Lærerforening ophørte i 2015 med at 
udgive en lærerkalender. Der er en del medlemmer, 
der har savnet den. Derfor har kredsstyrelsen 
besluttet at tilbyde den alternative lærerkalender 
2016/2017 til de medlemmer, der måtte ønske det. 
Kalenderen ligner den kendte kalender fra 
Danmarks Lærerforening. 

Hvis du ønsker en lærerkalender 2016/2017, skal du 
senest den 25. november 2015 sende en mail til 
163@dlf.org I emnefeltet skrives Lærerkalender og 
i tekstfeltet bedes I skrive jeres navn og 
tjenestested. Tilbuddet gælder også pensionerede 

medlemmer (fraktion 4), der i sagens natur ikke 
skal angive et tjenestested i mailen, idet de får 
kalenderen tilsendt med posten. 

 
Generalforsamling 
I 2016 holdes den ordinære generalforsamling 
mandag, den 15. marts i Tivolisalen på Christian 
Paulsen-Skolen. 
Da det er et lige årstal, er der valg til alle 
tillidsposter i Lærerforeningen. Der er altså 
mulighed for at stille op til valg, hvis man har lyst 
til at gå ind i fagforeningsarbejdet i Sydslesvig. 

 
TR-møde 
Næste TR-møde holdes tirsdag, den 26. januar 2016 
kl. 15.30 på Jaruplund Danske Skole. 
Dagsordenen udsendes ca. 14 dage før mødet. 

 
Kredsstyrelsesdag 
Kredsstyrelsen var fredag, den 9. oktober samlet for 
at fordybe sig i forskellige arbejdstidsmodeller. Vi 
havde sat konsulent i Danmarks Lærerforening 
Andreas Bang og formand for DLF’s 
overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen 
stævne på Bov Kro. Emnet var udvalgt med 
baggrund i, at vores tjenestetidsaftale udløber den 
31. juli 2016. Der er således tale om et element i 
forberedelserne til forhandlinger om en ny aftale. 

 
Nye åbningstider pr. 23. november 
Åbningstiden om tirsdagen og torsdagen ændres 
med virkning fra den 23. november 2015, så 
kredskontorets åbningstider ser således ud: 

Mandag 11:00 – 15:00 

Tirsdag 12:00 – 16:00 

Torsdag 12:00 – 16:00 

Kristina træffes på kontoret hver dag, Lars 
(kredskasserer) mandag og Niels torsdag. 
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