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Generalforsamling 
Der var tæt pakket på restaurant Hedelund, da kredsen afholdt sin generalforsamling tirsdag 
aften, og der var endda mødt så mange op, at der måtte sættes ekstra stole til. Om det var den 
forestående konflikt eller det faktum, at der i år var kampvalg til kredsstyrelsen, ved jeg ikke.  
 
Jeg holdt min beretning, som primært drejede sig om OK18, men andre vigtige emner blev også 
berørt.  Den overdrevne styring af skolen, den læringsmålstyrede undervisning, læringsplatformen, 
inklusionen, arbejdsmiljøet og pædagoger i undervisningen er alle vigtige emner, der skal fokus på 
i det næste års tid. Beretningen gav ikke anledning til megen diskussion.  
 
Kredsens økonomi, der blev gennemgået af kredsens kasserer, ser sund ud. Vi har været gode til at 
holde på medlemmerne på trods af nedgang i antallet af lærere, og det har krævet et benhårdt 
arbejde fra vores tillidsrepræsentanters side. Faktisk har vi, siden konflikten blev en realitet, 
oplevet en tilgang af medlemmer, og det tolker vi derhen, at ingen har lyst til at stå udenfor 
fællesskabet under en evt. konflikt.  
 
Herefter var tiden kommet til valg af medlemmer til kredsstyrelsen. Mens stemmetællerne talte 
stemmer, brugte vi andre tiden på at drøfte lock-out og komme med gode forslag til, hvilke 
aktiviteter, der vil kunne iværksættes under lockouten. Der kom mange spændende ting på 
bordet, som vi efterfølgende vil tænke ind i planlægningen. Men…jeg vil gerne her pointere, at jeg 
stadig håber på, at der opnås en aftale i forligsinstitutionen. 
 
Efter et spændende valg endte vi med, at der blev valgt to 
nye kommunerepræsentanter, henholdsvis Charlotte Bogø 
Rasmussen for Jammerbugt og Lars Schandorf Andreasen 
for Brønderslev Kommune. Desuden blev Bodil Nielsen og 
Søren Jacobsen valgt. Selv fik jeg to år mere som formand, 
og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke for den 
tillid, I har vist mig.  
 
Generalforsamlingen sluttede med mad, vin og kaffe kombineret med hyggeligt samvær med såvel 
kendte som mindre kendte kollegaer.  
 
 
 

 



 
Tak til Bo og Lasse 
Så er det jo også sådan, at når der er kampvalg, så er der 
nødvendigvis nogle, der bliver skuffede, og jeg vil gerne 
her benytte lejligheden til at takke både Lasse og Bo. 
  
Lasse har været med i kredsarbejdet i 4 år, og foruden 
almindeligt kredsarbejde, har han været vores IT-mand. 
Udover at være den praktiske hjælp med computere og 
andre teknikaliteter, har han også sat gang i vores 
Facebookside og alt vedr. den nye 
kommunikationsplatform Dlf InSite. Endnu engang tusind 
tak. 
 
Bo har været med i kredsarbejdet i en menneskealder. 
Han har været en vigtig brik i Jammerbugt kommune, 
hvor han, som FTR, har haft sæde i MED-systemet og 
desforuden har været næstformand i HU. Bo har siddet 
med i rigtig mange kommunale udvalg, hele tiden med 
det mål for øje, at det, lærerne skal lave, skal give mening. 
Bo har også været kredsens kasserer, hvor han har styret 
økonomien med hård hånd. Bos helt store styrke er, at 
han er enormt let at samarbejde med. Han har en stor 
tålmodighed, og det har både med-og modspillere på 
kommunen, såvel som på kredsen, helt sikkert sat stor 
pris på. Tak for det.  
 
 

OK18 
Forhandlingerne er brudt sammen. Reallønsnedgang og faren for at miste den betalte 
frokostpause har fået lønmodtagerne til at sige fra. På vores område handlede det først og 
fremmest om at få sat en fod i døren ind til det centrale forhandlingsrum om arbejdstid, og vi er 
ikke ublu i vores krav. Vi ønsker blot rettigheder som alle andre offentligt ansatte. Først lagde DLF 
skolesekretærernes aftale på bordet, men den blev skudt ned, dernæst Sundhedspersonalets 
aftale. Slutteligt skrev vi noget ind i Lov 409, men der har på intet tidspunkt været tale om andet 
end skinforhandlinger fra KL’s side. 
 
KL har spillet ud med 1924 timer som fast årsnorm, men til gengæld vil man ikke have tillæg på 

overtid. Og så kan lærerne bede lederne om en opgørelse hvert kvartal, men til gengæld skal vi se 

på undervisningstillægget. Hvorfor? Fordi det høje undervisningstillæg er den eneste beskyttelse, 

der er mod at skrue op for antallet af undervisningstimer. Et udspil, der er væsentlig ringere end 

selveste Lov 409, og som ingen gang har på jord. Det lys, vi anede for enden af tunnelen, viste sig 

at være et modkørende tog. 

 



 
 
Forhandlingerne er brudt sammen og resten foregår i forligsinstitutionen, hvor der stadig 
forhandles. Det er også sådan, at når forhandlingerne foregår i forligsinstitutionen, så foregår det 
under tavshedspligt. Konflikten er en realitet, og hvilket scenarie, det ender med, er ikke til at vide. 
For eksempel kan der ske det, at forligsmanden sender et samlet mæglingsforslag til urafstemning. 
Det er problematisk, fordi en læreraftale dermed kan blive stemt hjem af de andre. Men hvorom 
alting er, så er der enormt mange udfald på OK18. 
 
Lønmodtagerne har udsendt strejkevarsel fra den 4. april, hvor hele Aalborg er udtaget på vores 
område. Arbejdsgiverne har lockoutet alle andre fra den 10. april. Der er dog stadig lidt tvivl om, 
hvem der er undtaget.  Som vi ser det, er det vores specialtilbud, PPR og de 37 tjenestemænd, vi 
har i kredsen, som skal passe deres arbejde som vanligt. Det betyder også, at man ikke kan 
overtage lockoutramte kollegers arbejde. 
 
Lock-out 
Hvis eller når lockouten bliver en realitet, udelukkes DLF’s medlemmer fra deres arbejdsplads. 
Man står altså midlertidigt uden arbejde, og derfor får man heller ikke løn i den periode - mere 
herom senere. Til gengæld står man til rådighed for sin fagforening og skal solidarisk deltage i de 
af fagforeningen besluttede aktiviteter. Vores holdning til kontrol kender I. Derfor vil den lokale 
kreds og tillidsrepræsentanten være meget vigtige brikker under lockouten, og er du i tvivl om 
noget, så henvend dig til dem.  
 
På vores generalforsamling blev I bedt om at komme med input til aktiviteter under en eventuel 
lockout, og jeg vil godt her samle op på tilbagemeldingerne. I 2013 var vi meget synlige, og derfor 
skal vi være ”usynlige” denne gang. Vi vil gerne deltage i større demonstrationer sammen med de 
andre organisationer, og dertil vil vi gerne lave nogle mere indadvendte aktiviteter. Der kom 
mange forslag på bordet, og jeg forestiller mig, at vi kan lave et par dage om ugen, hvor der bliver 
tilbudt deltagelse i forskellige aktiviteter, som man har mulighed for at tilmelde sig. Aktiviteter, 
som er planlagt af lærere, der brænder for det. Følgende blev nævnt: løb, gåture, volleyturnering, 
fodboldkampe, bagagerumsmarked, syng-sammen arrangementer, vinterbadning, 
naturvandreture (Tranum Klitplantage), stafet fra by til by, whiskysmagning mm. Dertil kan der 
planlægges dage hjemme, under sloganet ”Jeg arbejder for mig selv/min kollega i dag”. 
 
Da der denne gang er enormt mange organisationer, der deltager, er der selvfølgelig også et 
meget større og vanskeligere koordineringsarbejde at gøre. Der er i regionen nedsat en gruppe 
bestående af forskellige fagforeningsrepræsentanter, som pt. er i gang med at planlægge større 
demonstrationer/ arrangementer i Aalborg. Desuden er der på torsdag indkaldt til et stormøde i 
Fredericia for alle tillidsrepræsentanter, hvor kommunerne får mulighed for at koordinere på 
kommunalt niveau. Først herefter bliver vi i stand til at planlægge lokale tiltag på kredsniveau eller 
skoleniveau. Det kræver lidt tålmodighed, men I får besked så snart, vi har planen klar.  
 
 
 

 



 
Konfliktlån 
Det er besluttet, at konfliktstøtte gives i form af lån. Det skyldes, at vi på den måde kan få vores 
midler til at række længst muligt samtidig med, at det bliver billigst for det enkelte medlem, når vi 
efter konflikten igen skal have fyldt konfliktkassen op. Og…. det er nødvendigt, hvis vi igen 
kommer ud i en konflikt. Det betyder konkret, at konfliktkassen kan holde i dobbelt så lang tid, da 
der ikke skal svares skat af et lån. Det er af afgørende betydning, at vi ikke bliver nødt til at smide 
håndklædet i ringen af økonomiske årsager. 
 
Låneordningen gennemføres solidarisk, hvilket betyder, at medlemmer, der ikke er i konflikt, 
betaler et konfliktkontingent i stedet for. Hvis vi i stedet for låneordningen skulle have brugt 
traditionel konfliktstøtte, skulle alle tilbagebetale et højere konfliktkontingent.  
 
I 2013 var ordningen sådan, at alle medlemmer fik en kontingentnedsættelse på 313 kr. 
Medlemmer, der optog lån, tilbagebetalte med 420 kr. pr. måned. Medlemmer der ikke optog lån, 
betalte kun det nedsatte kontingent, da de jo havde lidt et indtægtstab. Medlemmer, der ikke var 
konfliktramt, betalte også 420 kr. pr. måned. De faktiske udgifter var altså ens, uanset om 
medlemmet var konfliktramt eller ej. Hvordan det helt konkret kommer til at se ud efter OK18 
afhænger af konfliktens længde. 
 
 
Du kan følge med på kredsens hjemmeside dlf150@dlf.org og på DLF’s nye 
kommunikationsplatform https://DLFInSite.dlf.org (brugernavn: personnummer - kode:de sidste 4 
cifre af personnr.)  
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