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FAGLIGT NYT  
GENERALFORSAMLING 16. MARTS 

 
Årets ordinære generalforsamling holdes mandag, den 16. marts 2015 på Husum Danske 
Skole. Som sædvanligt bydes der på et par stykker smørrebrød fra kl. 18.00, mens selve 
generalforsamlingen begynder ca. kl. 18.45. 
 
Omkring den 1. februar udsendes indkaldelsen med 

den foreløbige dagsorden. Forslag til dagsordenen 

kan indleveres indtil mandag den 23. februar kl. 

14.00. Senest 1 uge før generalforsamlingen er 

generalforsamlingshæftet tilgængeligt på 

hjemmesiden. 

Vores hovedstyrelsesmedlem Per Sand Pedersen 

har givet tilsagn om at være dirigent ved 

generalforsamlingen. Per kan på dette tidspunkt 

sikkert også berette om det nyeste fra 

overenskomstforhandlingerne i Danmark. 

 

Dynamiske henvisninger gen. OK 

Tre af de danske aftaler, der henvises dynamisk til i 

den generelle overenskomst fra 2013 er blevet 

afløst af nye. Der er enighed mellem 

Forhandlingsfællesskabet og Skoleforeningen om at 

anvende de nye aftaler. Hvordan ændringerne rent 

praktisk skal gennemføres er endnu ikke aftalt i 

detaljer. 

Der er ligeledes sket nogle få ændringer i forhold til 

den specielle overenskomst, som Skoleforeningen 

og Lærerforeningen er i gang med at se på. Det er 

på områderne ansættelsesform 

timelønnet/månedslønnet og 

lønanciennitetsoptjening, der er sket nogle 

ændringer. 

 

Uenighed om lønregulering pr. 1. oktober 

Lønnen skulle i henhold til overenskomsten 

reguleres med ca. 1,39 % pr. 1. oktober 2014. 

Der er imidlertid opstået uenighed med 

Skoleforeningen om reguleringen. Skoleforeningen 

tolker overenskomsten, således at der inden 

lønstigningen udmøntes, skal modregnes for ”for 

meget udbetalt løn” i perioden 1. januar – 30. 

september 2014. 

Lønreguleringen pr. 1. januar 2014 gav et negativt 

resultat (ca. – 0,28 %). I tilfælde af et negativt 

resultat ved lønreguleringen udbetales den hidtidige 

løn fortsat, hvilket også er sket. 

Uenigheden går på, om der skal modregnes i lønnen 

eller som hidtil i den kommende lønstigning. I 

Forhandlingsfællesskabet er vi ikke i tvivl om, at 

det der er aftalt er, at der modregnes i en 

kommende lønstigning for en ikke udmøntet 

negativ lønregulering. 

Der er nu aftalt et møde mellem Skoleforeningen og 

Forhandlingsfællesskabet den 16. februar, hvor 

lønreguleringen skal drøftes. 

Skoleforeningen har i mellemtiden udmøntet 

udmøntningen efter egen tolkning, hvilket betyder, 

at den fulde lønstigning er udmøntet fra december 

lønnen 2014.  

 

Driftsrådsretssager 

I forlængelse af Skoleforeningens opsigelse af 

driftsrådsoverenskomsten i efteråret 2013 indledte 

de to driftsråd på henholdsvis Duborg-Skolen og 

A.P. Møller Skolen driftsrådsvalg for alle 

medarbejdergrupper på de to skoler, mens der 

fortsat var drøftelser i gang med henblik på en ny 

overenskomst om driftsrådsstruktur. 

Efter kredsstyrelsens vurdering var hverken 

Duborg-Skolen eller A.P. Møller Skolen 

selvstændige enheder i driftsrådslovens forstand. 

Derfor klagede Lærerforeningen sammen med 

GEW, det store driftsråd og valgbestyrelsen til 

driftsrådsvalget i 2014 over valget ved 

arbejdsretten.  

I løbet af foråret 2014 nedlagde de to driftsråd sig 

selv. 
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Men der gik mange måneder inden sagen kunne 

afgøres i arbejdsretten i Flensborg. Resultatet blev, 

at dommerne afviste begge klager, idet de henviste 

til, at der ikke længere var et ”Rechtsschutzbedarf”, 

da begge driftsråd for flere måneder siden havde 

nedlagt sig selv. Juridisk set er afgørelsen omstridt, 

men da det oprindelige formål med klagen 

imidlertid var opnået, ønskede ingen af sagsøgerne 

at føre sagen videre i næste retsinstans. 

I løbet af foråret 2014 blev der gennemført endnu et 

driftsrådsvalg ved Skoleforeningen. Denne gang for 

samtlige medarbejdere. Resultatet forelå i midt i 

maj måned. 

Dette valg er efterfølgende blevet anfægtet af nogle 

medarbejdere fra Aktivlisten sammen med 

Gymnasielærerforeningen. Der blev bl.a. klaget 

over, at fristen fra valgudskrivelsen til første 

afstemningsdag var en dag for kort, og at der var 

anvendt en forkert virksomhedsdefinition ved 

valget. 

Ved det første retsmøde i sagen i november 2014 

hæftede arbejdsretsdommeren sig især ved at de 

fjernest liggende institutioner ligger for langt væk 

fra centraladministrationen til at de uden videre 

kunne omfattes af et centralt driftsråd.  

Inden næste retsmøde, der finder sted den 12. 

marts, skal rejsetiden med offentlige 

transportmidler til de fjerntliggende institutioner 

beregnes.  

Dommeren vil med stor sandsynlighed nå frem til at 

nogle institutioner ligger for langt væk. 

Det vil i givet fald betyde, at der skal afholdes 

nyvalg til driftsrådet inden for 6 måneder efter, at 

rettens afgørelse er retskraftig. 

 

Medicinering af elever 

Før sommerferien udsendte Skoleforeningen en 

rundskrivelse med et bilag om medicinering af 

elever. 

Af rundskrivelsen fremgik, at lærere kunne 

pålægges, at administrere elevers medicinering i 

skoletiden og på lejrskoler mm. Det er imidlertid i 

strid med såvel danske som tyske regler på 

området. Efter disse kan læreren ikke pålægges 

denne opgave, men forældrene kan derimod aftale 

med en lærer, at vedkommende sørger for at eleven 

får sin medicin. 

Skoleforeningen lovede på mødet den 1. december, 

at man ville se på reglerne en gang til og 

efterfølgende melde tilbage. 

I den aktuelle rundskrivelse for januar måned er der 

nu udsendt reviderede retningslinjer. Her er der 

fokus på forsikringsforholdene og det juridiske. I 

bilagene er der også et tysk udkast til en individuel 

aftale mellem lærer og forældre.  

 

Nyt hjemmesidedesign 

I løbet af næste måned lanceres foreningens 

hjemmeside i et spændende nyt design. Det bliver 

samme design som Danmarks Lærerforenings 

hjemmeside dlf.org.  

  

TR-møde 

Der holdes TR-møde torsdag, den 29. januar  

kl. 15.30 på Jaruplund Danske Skole. 

 

Kontaktoplysninger - Pensionsfonden af 1951 

Pr. 1. januar 2015 er det administrative samarbejde 

mellem Pensionskassen af 1925 og Pensionsfonden 

af 1951 ophørt, idet administrationen af 

Pensionskassen af 1925 er flyttet over til Statens 

Administration. 

Lis Bertelsen er fra 1. januar 2015 forretningsfører 

for Pensionsfonden af 1951 og træffes på mail 

p51@p51.dk og på telefon +45 2132 5242.  

Den 16. februar flytter Pensionsfonden af 1951 til 

Æblevænget 14, DK-8520 Lystrup.  
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