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FAGLIGT NYT  
KONGRESSEN SATSER PÅ LØN VED 

OK15 
 
OK-kravene til næste overenskomstfornyelse i Danmark var et vigtigt punkt på 
kongressens dagsorden. Løn og dermed en sikring af reallønnen har høj prioritet ved de 
kommende overenskomstforhandlinger i Danmark. 
 
Kongressens flertal fastholdt målet om en 5-årig 

læreruddannelse på kandidatniveau. Desuden blev 

det vedtaget, at hovedstyrelsen inden næste kongres 

skulle udarbejde forslag vedrørende 

hovedstyrelsens og kongressens størrelse. Det skal 

ses i sammenhæng med behovet for besparelser i 

DLF, hvis det centrale kontingent skal holdes i ro. 

 

Dynamiske henvisninger 

Tre af de aftaler, der henvises til, i den generelle 

overenskomst er i mellemtiden blevet afløst af nye i 

Danmark. Ved et møde i Forhandlingsfællesskabet i 

september var der enighed om at rette henvendelse 

til Skoleforeningen om at disse henvisninger 

ændres, så der henvises til de aktuelle danske 

aftaler. 

Forhandlingsfællesskabet foreslår følgende aftaler 

udskiftet: 

 Aftale om fravær af familiemæssige 

årsager – udgaven fra 23. juni 2008 

udskiftes med udgaven fra 31. januar 2014 

 Rammeaftale om seniorpolitik – udgaven 

fra 17. august 2011 udskiftes med udgaven 

rettet pr. 6. marts 2012 

 Aftale om ferie for personale ansat i 

kommuner – udgaven fra 2. november 

2008 udskiftes med udgaven fra 21. juni 

2012 

 

Forslaget er fremsendt til Skoleforeningen i sidste 

uge. Hvis Skoleforeningen tilslutter sig 

Forhandlingsfællesskabets synspunkt, at 

henvisningerne skal ændres, kan det ske uden 

forhandling, men Skoleforeningen har mulighed for 

at fremsætte ønske om en forhandling. Vi afventer 

nu Skoleforeningens stillingtagen. 

 

Driftsrådssituationen 

De tre retssager om driftsrådsvalgene er alle blevet 

udsat flere gange. Nu er retsmøderne fastsat til den 

13. og den 18. november 2014. 

I sagen om Driftsrådet ved Skoleforeningen er der 

tale om det første retsmøde, mens der i sagerne om 

driftsrådsvalgene ved A.P. Møller Skolen 

henholdsvis Duborg-Skolen er tale om andet 

retsmøde i sagerne. 

 

Møde med Skoleforeningen om udeståender 

I forlængelse af overenskomstfornyelsen har der 

været nogle ting, som det har været nødvendigt at 

tage op, idet der åbenbart ikke er helt enighed om, 

hvad overenskomstfornyelsen indebærer. 

Der er f.eks. sket en opstramning omkring 

tjenestefrihed og kollegial ombytning og 

fuldstændig fjernelse af sydslesvigtillægget for 

timelønnede lærere. Desuden er forhandlingerne om 

en aftale om ansættelsesvilkårene for pensionerede 

lærere gået i stå. 

Lærerforeningen har derfor anmodet om et 

forhandlingsmøde med direktør Anders Molt Ipsen. 

Mødet er fastlagt til den 1. december 2014. 

 

Medicinering af elever  

Skoleforeningen har i rundskrivelsen for juli måned 

udsendt retningslinjer for korrekt håndtering af 

medicin i foreningens daginstitutioner og på skoler. 

Som udgangspunkt er det Lærerforeningens 

opfattelse, at det ikke kan pålægges lærere, at 

varetage medicinering og andre omsorgsprægede 

opgaver. Vi har emnet på dagsordenen til mødet 

med direktøren, mandag, den 1. december 2014 for 

at drøfte praksis, med henblik på at sikre, at såvel 
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lærere som ledelse kender forventningerne og 

forpligtelserne. 

 

Informationsmøde for nyansatte 

De nyansatte lærere er inviteret til 

informationsmøde på Lærerforeningens kontor 

mandag den 3. november kl. 15.30. 

På mødet informeres om Lærernes fagforening og 

løn og ansættelsesvilkårene i Sydslesvig. 

Tilmelding er nødvendig. 

 

Kredskontoret 

I september blev åbningstiden om torsdagen 

ændret, så kredskontorets åbningstider nu ser 

således ud: 

Mandag  11.00 – 15.00 

Tirsdag   12.00 – 16.00 

Torsdag   11.00 – 15.00 

Kristina træffes på kontoret hver dag, Lars 

(kredskasserer) mandag og Niels torsdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

GOD EFTERÅRSFERIE 


