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FAGLIGT NYT 
VI HAR MISTET PER SAND 

 
Under sin deltagelse i Folkemødet på Bornholm blev hovedstyrelsesmedlem Per Sand 
Pedersen ramt af en blodprop og døde kort efter. 
Per har været kredsens hovedstyrelsesmedlem siden 2008 og har med engagement og 
ihærdig indsats sikret kredsen en god kontakt til den centrale ledelse i Danmarks 
Lærerforening. 
 
Mange medlemmer i Sydslesvig kender Per fra bl.a. 
de lokale generalforsamlinger, hvor han de senere 
år har ført os sikkert igennem dagsordenen. 

Kredsformand Ulrik Nielsen fra Tønder indtræder i 
hovedstyrelsen som suppleant for Per. Der er 
nyvalg til hovedstyrelsen sidst på året. 

 
Opdatering af den generelle overenskomst 

Under overskriften dynamiske henvisninger er tre 
af de aftaler der henvises til i den generelle 
overenskomst blevet udskiftet med nyere udgaver. 
Det drejer sig om: 

• Aftale om fravær af familiemæssige 
årsager, der nu anvendes i udgaven fra den 
31. januar 2014. 

• Rammeaftale om seniorpolitik, hvor den 
rettede udgave fra den 6. marts 2012 finder 
anvendelse. 

• Aftale om ferie for personale ansat i 
kommuner fra den 21. juni 2012 anvendes. 

Alle aftaler er nu udskiftet på hjemmesiden. De 
aktuelle aftaler kan findes under Aftaler – Generel 
overenskomst. 

 
Aktualisering af den specielle overenskomst 

I forlængelse af opdateringen af den generelle 
overenskomst er vi sammen med Skoleforeningen i 
gang med nogle ændringer i den specielle 
overenskomst. Ændringerne udspringer af nogle 
EU-regler, der skal sikre tidsbegrænset ansatte og 
deltidsansatte samme rettigheder som 
fuldtidsansatte i varige stillinger. De to områder vi 
er i gang med er personafgrænsningen mellem 

månedslønnede og timelønnede, hvor vi er på vej 
tilbage til de gamle regler, hvor man højst kan være 
timelønnet i stilling i en måned, og beskæftigelses-
/lønanciennitet, hvor 8 timers grænsen fjernes. Det 
vil betyde, at enhver månedslønnet ansættelse af 
mindst 1 måneds varighed uanset 
beskæftigelsesgraden medregnes i ancienniteten. 

Skoleforeningen har aftaleteksten til gennemsyn, så 
vi forventer, at et notat om ændringerne kan være 
på plads inden sommerferien. 
 

Lønreguleringen pr. 1. april 

Lønnen i Sydslesvig er med virkning fra 1. april 
2015 steget ca. 0,25 %. I Danmark er lønnen steget 
med 0,96 %, men da forbrugerprisindekset i 
Tyskland er faldet mere end i Danmark blev der 
kun en kvart procent tilovers hos os. 

De danske priser er fra juli 2014 til januar 2015 
faldet 0,85 %, mens de tyske priser i samme 
periode er faldet 1,54 %. 

I Danmark reguleres lønningerne næste gang den 1. 
oktober 2015. Der er aftalt en generel lønstigning 
på 0,35 %, hvortil kommer udmøntning fra 
reguleringsordningen, der er skønnet til 0,29 %. 
 

OK15 i Danmark 

Lærerne i Danmark fik ny overenskomst pr. 1. april 
2015. Overenskomstfornyelsen indeholder en 
række små forbedringer, der i vid udstrækning også 
er interessante for lærerne i Sydslesvig. 

I løbet af den 3 årige overenskomstperiode er der 
bl.a.: 
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• 4,81 % i generelle lønstigninger 
• En uges ekstra barselsorlov til fædre 
• Længere tjenestefrihed med løn ved børns 

hospitalsindlæggelse 
• Forhøjelse af ATP 
• Grundlønsforbedringer 
• Undervisertillæg i stedet for 

undervisningstillæg 

Desuden indeholder overenskomstfornyelsen i 
Danmark et bilag om udmøntning af lov 409’s 
arbejdstidsbestemmelser, som der efterfølgende har 
været uenighed med KL om rækkeviden af. 
 

Overenskomstfornyelse i Sydslesvig 

Kredsstyrelsen er i gang med at forberede 
overførslen af forbedringerne til Sydslesvig.  

Der holdes i løbet af de kommende dage møde med 
BUPL, om fornyelse af den generelle overenskomst 
og om hvorvidt disse forbedringer kan overføres 
under overskriften dynamiske henvisninger. 

Desuden skal der til efteråret tages hul på 
forhandlingerne om fornyelse af tjenestetidsaftalen.  
 

Driftsrådssituationen 

Før påske var der møde i arbejdsretten om 
anfægtelsen af driftsrådsvalget i 2014.  

I dette retsmøde blev der opnået enighed om at 
stille retssagen i bero med henblik på endnu en 
gang at forsøge at opnå enighed om en 
overenskomstmæssig løsning på spørgsmålet om 
driftsrådsstruktur ved Skoleforeningen. Sagen 
genoptages, hvis en af sagens parter ønsket det. 

Der har siden været holdt møder mellem 
fagforeningerne, men det har ikke været muligt at 
samle alle fagforeninger om et fælles forslag, man 
kan præsentere for Skoleforeningen. Der er således 
ikke udsigt til en overenskomstløsning. 

Alle fagforeninger undtagen GL går ind for et 
driftsråd for alle medarbejdere ved 
Skoleforeningen. 
 

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 31. 
august. 
 

Kredskontoret 

Efter påskeferien blev åbningstiden om tirsdagen 
ændret, så kredskontorets åbningstider nu ser 
således ud: 

Mandag 11:00 – 15:00 

Tirsdag 11:00 – 15:00 

Torsdag 11:00 – 15:00 

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

Hjemmesiden 

Så er vi i luften med DLS’ nye hjemmeside. Vi 
håber, at I vil tage godt i mod hjemmesiden og det 
nye design, der svarer til Danmarks 
Lærerforenings side (www.dlf.org). Hvis der 
opdages fejl vil vi meget gerne informeres herom. 
 

Sygeforsikring ”Beihilfe” bopæl i DK 

Kolleger, som er omfattet af Skoleforeningens 
Beihilfe-ordning og har bopæl i Danmark anbefales 
at kontakte et forsikringsselskab (efter eget valg) og 
indhente et tilbud på en privat sygeforsikring.  

Iflg. økonomiforvaltningen i det Slesvig-Holstenske 
Finansministerium er der et hul i lovgivningen 
inden for forsikringspligten, da det danske 
sundhedskort kun dækker udgifter, der opstår i 
Danmark. Dækning af udgifter, der opstår udenfor 
Danmarks grænser skal betales for egen regning. En 
del af udgiften dækkes af Beihilfe, men resten må 
man selv betale, med mindre man har tegnet en 
sygeforsikring som supplement til Beihilfen fra 
Skoleforeningen. Derfor anbefaler Lærerforeningen 
at tegne en privat sygeforsikring. 
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