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OK -15  Du skal stemme elektronisk 5.3. og frem til 16.3. 

 

Der er indgået en aftale med KL om arbejdstid og løn.  

 

Elementerne i arbejdstid er – meget kort fortalt – følgende: 

 

Planlægning af skoleåret: 

 Præcisering af arbejdet med opgaveoversigten – så du sikres en reel 

mulighed for at udføre dit arbejde. Det gælder såvel forberedelse som 

samarbejde af forskellig karakter 

 Opgaveoversigten skal indeholde det forventede tidsforbrug til 

forberedelse (der skal sættes tid på) og øvrige opgaver 

 

Arbejdstidens tilrettelæggelse: 

 Sammenhængende og effektiv tid til forberedelse 

 Sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering 

af undervisningen 

 Forberedelsestiden kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål 

 Reelle muligheder for at mødes i sine teams 

 Flextidsaftale anbefales nu 

 Lærernes kompetenceløft (folketingsbeslutning) skal udmøntes – det skal 

vurderes om en aftale er hensigtsmæssig – aftale anbefales indgået 

 Ændringer i arbejdsopgaverne: Konsekvenser skal vurderes – specielt i 

forhold til forberedelsestiden 

 Arbejdets omfang skal fordeles jævnt hen over året. 

 

Arbejdstidens opgørelse: 

 Læreren får mulighed for f.eks. 1 gang om måneden at få lederens 

vurdering af den præsterede arbejdstids omfang. Læreren skal hele tiden 

have mulighed for at leve op til folkeskolelovens krav til undervisningens 

samlede indhold 

 

Blækklatten 

mailto:009@dlf.org


Ovenstående er et sammendrag af aftalens bilag 1.1. Bilaget kan ses i sin 

helhed her (side 11-13):  

http://www.dlf.org/media/6017199/lc-kl-forhandlingsprotokol-ok15.pdf 

 

Løn 
Der er mange elementer i lønaftalen. Samlet set er der en forventet reallønsstigning i 

perioden. Lønændringen består af ”nye penge” og ”omlagte penge” 

 

Nogle af elementerne er: 

 +1 løntrin til bh-kl.- ledere og lærere 

 Bh-kl. ledere på anciennitetsløn + ca. 6.000 kr. ud over løntrinnet 

Undervisertillæg – erstatter det nuværende undervisningstillæg op til 750 timer – oplyst i 

ca. tal: 

 Lærere på grundløn: 16.800 årligt 

 Lærer på anc-løn: 7.100 årligt 

 Bh.kl.ledere på grundløn: 19.900 årligt 

 Bh.kl.ledere på anc-løn:10.200 årligt 

 Fritvalgsordningen hæves fra 0.6 % til 0.65% 

 6. ferieuge kan nu lægges som en hel uge efter lærerens ønsker – dog skal skolen 

kunne fungere (man kan få nej til placeringen, hvis for mange ønsker samme uge) 

 

”Omlagte penge”: Tillæg for undervisning i specialklasser og undervisning af 

enkeltintegrerede elever samt udfasning af aldersreduktion – er taget til at betale for noget 

af ovenstående. (Lærere der i 14/15 og 15/16 oppebærer de nævnte tillæg får tillægget 

fremover som et personligt tillæg så længe de fortsat har de nævnte opgaver). 

 

Din TR har den fulde oversigt over lønaftalen. 

 

Kredsstyrelsen anbefaler at alle stemmer – det er vigtigt for foreningen med en stor 

deltagelse. Vi anbefaler ikke, hvad du skal stemme, men kredsstyrelsens medlemmer 

stemmer hver især JA (det bliver vi alligevel spurgt om). Ikke af stor begejstring, men det 

er et skridt i den rigtige retning. 

 

 

Generalforsamling 
Pilehaveskolen tirsdag d. 24. marts kl. 16.00 (ændret fra 15.30) med spisning kl. 18 
 
Hilsen 
Klavs 

http://www.dlf.org/media/6017199/lc-kl-forhandlingsprotokol-ok15.pdf

