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I dette nummer: 

Selv om lærerne nu er optaget af, hvordan hverdagen bliver med indførelse af en arbejdstids-

lov  og implementering af folkeskolereformen, er det tid for at se frem mod en ny overens-

komst. 

 

Bagtæppet er broget. Det bliver spået, at vores arbejdsgivere ønsker sig individuel løn, fort-

sættelse af arbejdstidsloven og mindre medarbejderindflydelse, for blot at nævne nogle af de 

udfordringer, som vi står med. 

 

Løn udmøntet i generelle procentvise lønstigninger og fastholdelse af reguleringsordningen er 

derimod rigtig vigtige krav for medarbejdere. Krav, som forhåbentlig hele forhandlingsfælles-

skabet kan bakke op om. Vi vil ikke være med til individuel løn men ønsker at sikre den enkel-

te lærers løn. Desuden har vi lige et presserende spørgsmål, som bør inddrages: Hvor blev de 

300 millioner fra udfasningen af aldersreduktionen af? 

  

Arbejdstid bliver helt sikkert et tema ved forhandlingerne. Vi skal have rammer, så lærerne 

professionelt kan levere god undervisning. Det skal være muligt for os at løse vores opgaver 

kvalificeret. På den anden side skal vi ikke tage et ansvar for arbejdstidsloven. Det, vi ønsker 

os, er langt fra Lov 409, så hvis vi skal tage et ansvar, må vi en anden vej. 

 

Hovedstyrelsen foreslår, at arbejdsgiveren får pligt til at genansætte fyrede lærere ved stil-

lingsledighed i opsigelsesperioden. Det vil betyde større tryghed i ansættelsen, og det fylder 

rigtig meget i nedgangstider, som vi mærker nu. 

 

Erfaringer fra foråret 2013 har lært os, at de sparede lønkroner i en konflikt let forsvinder i 

kommunekassen, og Hovedstyrelsen foreslår derfor, at sparede lønkroner ved en konflikt til-

falder en uddannelsesfond.    

 

Kongressen vedtager i september de endelige krav til OK 15, inden forhandlingerne går i 

gang. Jeg har et stort ønske: at KL  denne gang vil indse,  at det lønner sig at indgå en aftale 

med DLF. 

 På vej mod OK 2015  
 
Kredsformand 
Grete Andersen 



 

 

HVAD SKAL DU LAVE NÆSTE ÅR ? 
 

 

På de seneste møder i faglig klub har DLF lagt op til en drøftelse af indhold af opgaveoversigt for det kommende 

skoleår og ikke mindst en drøftelse af , hvad vi ser  af indhold i dialogen med ledelsen om opgaveoversigten  

 

Hvis det er svært : 

 

-at overskue, om den afsatte tid i opgaveoversigten, er rimelig i forhold til de opgaver, du skal løse… 

-at blive enig med din leder om et rimeligt niveau af opgaver… 

-at overskue om det vil være praktisk muligt at løse opgaven med den konkrete planlægning (fx at mødes med 

kolleger m.m.) 

 

Så brug din TR til sparring, rådgivning m.m.    

 

Hvad kan I sammen gøre på skolen: 

 

Brug faglig klub til: 

 at skabe en åbenhed omkring de arbejdsvilkår, I får rammesat i jeres opgaveoversigt 

 at give TR/AMR mandat i MED-udvalget / lokaludvalg. De får mandat ved, at I er mange, der deltager i  

faglig klubs drøftelser af de emner, der tages op i MED /lokaludvalg 

 at sætte ting på MEDs / lokaludvalgs dagsorden 

 at drøfte, hvilke retningslinjer, der kan være gode at lave i MED / lokaludvalg 

 

Det kan fx være: 

 

Retningslinje omkring planlægning af arbejdstiden – og dennes placering ( fx primært sammenhængende, ikke 

med timer i samme fag i sidste lektioner fredag og første lektioner mandag m.m.) 

 

Retningslinje omkring fordelingen af undervisning og øvrige opgaver blandt skolens lærere/

børnehaveklasseledere/det undervisende personale 

 

Retningslinje for varsling ved ændring af arbejdstid eller -opgaver — i Jammerbugt er der ingen varslingsregler, 

men i  den ” fælles forståelse” i Brønderslev Kommune er der aftalt varslingsregler.   

 

 

 

Grete           

 

 

Lov 409, bilag 2.1 står om opgaveoversigten: 

” §5. Opgaveoversigt 

Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal 

overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden. 

 

Bemærkning: 

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der bl.a. afstemmes forvent-

ninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveover-

sigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse. 

 

stk.2 

Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsop-

gaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder 

drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 

 

Bemærkning 

Skoleledelsen er løbende opmærksom på lærerens præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af 

opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.” 

 Og  deltag i møder i faglig klub 



 

 

Vi har tidligere sendt brev  om, hvordan man er stillet de sidste to dage af vinterferien 2015, 

hvor der på grund af lockouten mangler optjening af ferie med løn og må forvente et lønfra-

drag for de to dage i den kollektive ferie. Beskeden var da, at man som medlem af a-kassen 

kan melde sig ledig i a-kassen og sit lokale jobcenter og modtage dagpenge for de to dage. 

Der er dog flere mulige scenarier, da alle ikke er omfattet af præcis disse bestemmelser. Se 

herunder. 

 

Barsel i 2013 og manglende ferie pga. lock-out. 

Hvis du har været på barsel i 2013, vil du sandsynligvis have fået et brev om optjente dage 

med feriedagpenge ved A-kassen. Normalt har dette brev ingen betydning, hvis man ikke har 

skiftet arbejdsplads. Men i år betyder det, at man kan få de 2 dage dækket, som man ikke har 

optjent ferie ved kommunen. 

De overenskomstansatte, som var lockoutet i april 2013 mangler to dages ferie i arbejdsplad-

sens ferieregnskab, som skal dækkes af enten 1) feriedagpenge eller 2) alm. dagpenge, ved 

at man melder sig ledig i det lokale jobcenter og a-kasse 

Økonomisk giver det samme beløb, men ved feriedagpenge, skal man ikke stå til rådighed. 

Man kan fx rejse til udlandet med feriedagpenge men ikke, hvis man er meldt ledig. 

 

Skemaet til ansøgning om feriedagpenge skulle være på A-kassens hjemmeside nu. Hvis man 

udfylder det nu, så er det gjort, men det er også tidsnok efter jul. Det drejer sig om de sidste 

2 dage af uge 8 i 2015. 

 

Andre end barslende i 2013 har naturligvis også denne mulighed, hvis de har ret til feriedag-

penge fra a-kassen. 

 

Fleksjobansatte med 2 dages manglende ferie pga. lockout 

På given foranledning har DLF fået en udmelding fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-

tering (tidl. Arbejdsmarkedsstyrelsen), om hvorvidt ansatte i fleksjob kan ”melde sig ledige” i 

de ca. 2 dage, som de ikke har optjent ferie for i forbindelse med lockouten. 

 

Fleksjobbere, som har været ansat i hele 2013, har de samme rettigheder som andre ansatte, 

der er omfattet af a-kasse reglerne og kan derfor få ledighedsydelse hos bopælskommunen i 

de ca. 2 dage de mangler at optjene ferie for under lockouten, hvis de står til rådighed og ikke 

holder ferie i udlandet. 

Manglende ferieoptjening som følge af lockouten…

særlige tilfælde 

Konsulent 
Johnny Hydén 

Fraktion 4 udflugt til: 

Tur til Haraldskær og Kolding 
Mandag den 1. til tirsdag den 2. september 

Pris: 700 kr. for medlemmer og 900 for ikke-medlemmer. Tillæg for 

enkeltværelse 200 kr. Tilmelding senest onsdag 25. juni 

Tilmelding efter fristen ikke mulig 

Med i prisen: Bus, overnatning med to gange morgenmad og aftens-

mad. Madpakke 1. dag 

På egen regning: Frokost 2. dag og entréer i Jelling og Kolding 



 

 

Konsulent 
Johnny Hydén 

LØNTRÆK I FERIEN? 

Som nyansat kan man komme i den situation, at man er tvunget til at holde ferie i den kol-

lektive ferielukningsperiode men ikke har optjent ferie nok. Det er typisk, hvis man begynder 

som nydimitteret lærer i august måned eller kommer fra en arbejdsplads, hvor ferien allerede 

er afholdt. 

Skolevæsenets kollektive ferielukningsperiode er for Jammerbugt Kommunes vedkommende 

uge 28, 29, 30 og uge 42 i 2014 samt uge 8 i 2015. For Brønderslev Kommune er det uge 28

-31 i 2014 samt uge 8 i 2015. For at have fuld ret til samtlige ferieuger, skal man have arbej-

det i hele optjeningsåret fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Hvis man har været ansat 

en del af optjeningsåret, vil man have optjent en del af ferien, og man vil blive trukket i løn 

for den del af ferien, som ikke er optjent.  

Hvad så? 

Løntræk i ferien betyder ikke nødvendigvis, at man skal stå helt uden indtægt. Der er følgen-

de muligheder for indtægt i ferien, som skal bruges i nævnte rækkefølge. 

1. Feriekort fra tidligere arbejdsgiver. Hvis du har feriekort fra en anden arbejdsgiver optjent 

i 2013 eller overført til ferieåret 2014, skal du bruge det først. Som lønmodtager i be-

skæftigelse kan man selv attestere sit feriekort. 

 

2. Feriedagpenge fra a-kassen. Hvis du har været ledig i 2013, kan du være beretti-

get til feriedagpenge fra a-kassen. Kontakt Lærernes a-kasse herom: Tlf. 70 10 00 18 

eller se www.dlfa.dk  Feriedagpenge skal søges før feriens afholdelse.  

 

3. Almindelige dagpenge fra a-kassen. I den del af skolernes kollektive lukningsperiode, 

som du ikke har optjent ferie til, hverken fra tidligere arbejdsgiver eller feriedagpenge 

fra a-kassen, kan du melde dig ledig i jobcenter og hos a-kassen og modtage almindeli-

ge arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du er berettiget hertil i øvrigt. Kontakt a-kassen og 

jobcenteret for nærmere rådgivning. 

 

Manglende ferieoptjening pga. lockout i april 2013 

 

Som beskrevet i et tidligere medlemsbrev har alle overens-

komstansatte et efterslæb pga. konflikten i april 2013. Dette 

medfører, at der mangler ca. 2 feriedage til det indeværende 

ferieår. Dette får betydning for vinterferien i 2015, hvor der vil 

blive trukket i lønnen, i den kollektive ferielukning i uge 8. 

Proceduren for at dække indtægtstabet i denne situation er 

som ovenfor beskrevet, men de fleste vil kun have mulighe-

den at melde sig ledig. Ledigheden i vinterferien kan anmeldes 

allerede nu på Lærernes a-kasses hjemmeside www.dlfa.dk 

Vælg under ”Din situation”: Jeg har været lockoutet og ønsker 

2 dages dagpenge.  

Henvendelse til kredsen 
 

Midtvendsyssels Lærerkreds 

Grønnegade 52 

9700 Brønderslev 

Tlf: 98 80 19 33 

E-mail: 150@dlf.org 

www.dlfkreds150.dk  

 

Kredskontoret er åbent:  

Man. - tors.  kl. 9.00 - 15.00 

Fredag  kl. 9.00 - 12.00 

http://www.dlfa.dk

