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OK18 
Som bekendt blev der fredag d. 27. april 2018 indgået forlig på det kommunale område. Forliget 

på vores (Lærernes Centralorganisations) område indeholder bl.a. lønstigning, fremtidig sikring af 

parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked (reguleringsordning uden privatlønsværn), 

sikring af seniordagene, bedre afregning for lejrskole, samt forbedringer i forbindelse med 

fertilitetsbehandling og sorgorlov.  

 

Den helt store knast på vores område var som bekendt arbejdstiden. Det lykkedes desværre ikke 

ved OK18, at få en forhandlet arbejdstidsaftale for lærerne. Til gengæld indeholder forliget en 

enighed om, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission. Undersøgelseskommissionen 

skal i løbet af 2019 undersøge og udarbejde fælles anbefalinger og konkrete forslag til kommende 

arbejdstid, og de kommende forhandlinger om arbejdstid går i gang allerede i starten af 2020. 

 

Onsdag i sidste uge var tillidsrepræsentanter fra hele Hovedstads området til TR stormøde, hvor 

Anders Bondo Christensen skitserede forhandlingsforløbet og fremlagde de tanker og 

overvejelser, der har været i forhandlinger samt gav sit bud på, hvordan resultatet af OK18 kan 

bruges. De nærmeste dage vil tillidsrepræsentanterne få tilsendt materiale, som de kan bruge til at 

belyse nogle af de tanker og spørgsmål der er, bl.a. på faglig klub møder. Det er vigtigt, at vi får en 

god og grundig debat, samt lytter til argumenter for både et ja og nej. 

 

Selve afstemningen kommer til at foregå elektronisk fra den 25. maj til den 3. juni kl. 16.00 og der 

er et link på Danmarks Lærerforenings hjemmeside. Der vil også være information på DLF InSite.  

 

Der vil blive lavet et indstik i kommende nummer af Folkeskolen, hvor man både kan læse om det 

samlede resultat og Hovedstyrelsens tanker og anbefalinger. Dertil skal det siges, at der fortsat 

forhandles på organisationsniveau frem til den 11. maj. Det er bl.a. forhandlinger om de OK-krav, 

vi selv har stillet fx lønforløb til børnehaveklasseledere og konsulenter mm. 

Resultatet af afstemning skal fremlægges senest den 6. juni. 

 

Vi ses til faglig klub møder  

 

Venlig hilsen  

 

Merete Randskov 
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