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OK 18 – føljetonen 
 
Vi nærmer os afslutningen på vores turné rundt på skolerne, hvor vi har orienteret medlemmerne 
om OK18 og situationen omkring forhandlingerne. Det har været vigtigt for os at komme rundt til 
medlemmerne for at orientere om dette, men det har også været givende for os at høre 
medlemmernes forventninger og holdninger til et eventuelt resultat. 
 
Op til OK15 var drøftelserne om aftale- og overenskomstkravene præget af lockouten i 2013 og 
lovindgrebet - Lov 409 – som fundamentalt ændrede på vores arbejdstidsregler. Ved OK 15 var det 
ikke muligt at indgå en aftale om regulering af arbejdstiden, og derfor reguleres arbejdstiden 
fortsat af Lov 409.  
 
I Danmark har vi en lang tradition for, at løn- og arbejdsvilkår reguleres ved kollektive aftaler, som 
indgås mellem de forhandlingsberettigede organisationer, og derfor kan vi ikke have en gruppe af 
medarbejdere, der arbejder efter en lov. Ved OK 18 har vi derfor blandt andet rejst krav om nye 
arbejdstidsregler. 
 
Vi står denne gang ikke alene. Den øvrige fagbevægelse bakker fuldt ud op om den danske model, 
og at der denne gang skal ske realitetsforhandlinger om nye arbejdstidsregler for lærerne. Det er 
nok utopi at tro, vi kommer tilbage til fordum tids aftaler, men de andre fagforeningers støtte 
gælder vores krav om arbejdstidsregler som på det øvrige arbejdsmarked.  
 
Den støtte holder, og kort før jul aflyste de andre organisationer de planlagte møder, indtil der er 
gang i reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid. Alle organisationerne mødes derfor med jævne 
mellemrum for at blive orienteret om forhandlingssituationen og for at give DLF sin fortsatte 
støtte. 
 
I skrivende stund er der stadig ikke kommet gang i reelle forhandlinger, men der er dog planlagt et 
nyt møde, og jeg håber, der snart kommer gang i realitetsforhandlinger, så lærerne kan få 
genetableret ordnede og hensigtsmæssige forhold omkring lærerne arbejdsvilkår. 
 
 
Følg udviklingen på www.folkeskolen.dk 
 
Eller gå ind på http://dlfinsite - log på med dit personnummer og brug de sidste 4 cifre som 
adgangskode 
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