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Lønforbedringer er ’forsinket’ 

 

I forbindelse med OK 2018 blev der aftalt en række lønforbedringer for børnehaveklasseledere, 

skolekonsulenter, skolepsykologer, UU-vejledere, professionsbachelorer, ungdomsskolelærere samt 

et forhøjet fritvalgstillæg for alle. Denne lønforbedring træder ifølge forhandlingsprotokollen i kraft 

den 1. april 2019. 

 

Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) har imidlertid endnu ikke 

underskrevet den indgåede overenskomst, da der er nogle enkelte og for os ukendte detaljer, som 

der ikke helt er enighed om.  

Indtil den fuldstændige aftale er underskrevet, er overenskomsten ikke frigivet, og kommunerne kan 

ikke udbetale de aftalte tillæg. Disse vil blive efterbetalt med virkning fra 1. april 2019, med først-

kommende ordinære lønudbetaling efter underskrift. 

Der er forventninger om, at dette vil ske i løbet af april måned 2019. 

 

 

 

 
 

 

Forsøgsordning for mere fleksibel arbejdstid - Jammerbugt 

I Jammerbugt kommune er vi nu endelig landet med en forsøgs-

ordning for mere fleksibilitet i arbejdstiden gældende for skole-

året 2019/20. 

Kredsen opfordrer til, at man lokalt på skolerne får drøftet mu-

ligheden for at afprøve en eller flere af de forslåede ordninger. 

 

Det er væsentligt, at forsøgsordningen ses som et supplement til 

det eksisterende planlægningsgrundlag, så man på skolerne kan 

fastholde allerede etablerede aftaler, som fungerer. Der skal dog 

være plads til, at de lærere, som ønsker fast tilstedeværelse i 

hele arbejdstiden har mulighed for dette. Ligesom muligheden 

for fleksibilitet ikke må gå ud over muligheden for samarbejde. 



 

 

 

Den videre proces i arbejdet hen mod en lokal aftale består i, at skolerne skal beskrive, hvilke ar-

bejdstidsløsninger, man har fundet lokalt – således at de ”best practise-eksempler” kan danne afsæt 

for det videre forhandlingsforløb.  

 

DLFInsite – her får du adgang til dokumenter, der handler om din hverdag! 

Som tidligere nævnt har Danmarks Lærerforening lavet et kommunikationsforum fra foreningen 

direkte ud til alle medlemmer. Vi opdaterer løbende medlemssiden med nyeste medlemsbreve og 

andet af relevans for medlemmerne. Senest har vi opdateret siden med den nye arbejdstidsaftale i 

Brønderslev, planlægningsgrundlaget med den nye forsøgsordning i Jammerbugt samt forflyttelses-

aftaler. 

Alle medlemmer kan logge ind på https://dlfinsite.dlf.org/login.aspx?returnurl=%2f – brugernavnet 

er dit fulde cpr-nr og koden de sidste fire tal i cpr-nummeret. 

Vi håber, I vil kigge forbi! 

 

 
 

Påskeferie 

Kredskontoret holder påskelukket fra den 13. april til den 22. april – begge dage inkluderet. Har du 

uopsættelige spørgsmål, kan du sende en mail til 150@dlf.org eller indtale en besked på 98801933.  
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