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OK 18 – løn 
Selvom den manglende arbejdstidsaftale fylder meget, så er der også blevet forhandlet om andet. Herun-
der er der lavet aftale om lønstigninger, og samlet set er det et tilfredsstillende resultat, som helt sikkert 
skyldes, at fagbevægelsen har stået sammen. Jeg vil herunder gøre rede for resultatet. 
De samlede generelle lønstigninger udgør 6,82 %, inklusiv forventet udmøntning fra reguleringsordningen, 
og udbetales som beskrevet. 
 
1. april 2018:  1,10 % 
1. oktober 2018: 1,30 % 
1. oktober 2019: 1,00 % 
1. januar 2020:  1,60 % 
1. april 2020:  0,40 % 
1. oktober 2020: 0,70 % 
 
Prisudviklingen i samme periode skønnes at udgøre 5,08 %, så der er tale om en reallønsforbedring. 
 
 
Desuden er der indgået en aftale om, hvad de 0,35 %, der er afsat til organisationsforhandlinger skal bruges 
til. 
Det har været DLF’s ønske at hæve børnehaveklasseledere på slutløn. For dem på grundløn hæves kvalifika-
tionsløntrinnet efter 12 års ansættelse fra løntrin 33 + 7.000 til løntrin 37. For dem med personlig ordning 
(protokollat 2) hæves undervisertillægget fra 7.900 kr. til 15.400 kr., hvilket betyder, at de to grupper stiger 
det samme. Desuden skal der lokalt indgås aftale om F-løn for vejledning af pædagogstuderende i praktik. 
 
Konsulenter og psykologer får efter 4 års ansættelse et kvalifikationsløntillæg på 6.500 kr. 
UU-vejledere får et funktionsløntillæg på 7.000 kr. 
PB-er i ernæring og sundhed får efter 4 års beskæftigelse løntrin 31 + 2000 kr. 
 
Den eksisterende fritvalgsordning hæves med 0,19 %, således at den hæves fra 0,64 % til 0,83 %.  
 
Desuden tilføjes der en ny lejrskolebestemmelse fra 1. aug. 2018, således at lærerne afregnes for 24 timer. 
14 timers arbejdstid og 10 timers rådighedstjeneste med 1/3, hvilket betyder at der afregnes for 1/3 af de 
10 timer = 3 timer og 20 min. Rådighedstjenesten kan indregnes eller udbetales.  
 
Desuden blev det forhadte privatlønsværn afskaffet, så vi er sikret en parallel lønudvikling med det private. 
Arbejdsgivernes ønske om mere individuelle lønforhandlinger fik de ikke opfyldt i denne omgang.   
 
 



 

 

Arbejdstid 
Som tidligere omtalt blev det ikke til en arbejdstidsaftale i denne omgang, og derfor må vi fortsat leve med 
de forbedringer, vi lokalt trods alt er lykkes med i forhold til Lov 409. Det blev til en undersøgelseskommis-
sion, der inden udgangen af 2019 skal komme med anbefalinger og forslag til en arbejdstid, som skal danne 
baggrund for forhandlingerne frem mod 2021.  
 
Sideløbende med kommissionens arbejde starter der et ”Ny start” projekt op, som skal styrke arbejdsmiljø-
et, lærernes professionelle kapital og sætte fokus på god undervisning. Desuden skal der mere fokus på 
kerneopgaven, og bureaukrati og overstyring skal afdækkes. Med det arbejde der igangsættes er der helt 
andre toner fra KL’s nye bestyrelse, og der er en formodning om, at det er noget, de også ønsker at efterle-
ve. Et eksempel herpå er, at de allerede efter få dage trak sig fra den implementeringsgruppe, der skal følge 
indfasningen af Lov 409 og folkeskolereformen.  
 
Der er også lagt op til et styrket samarbejde mellem kommune og kreds, og et tæt samarbejde mellem le-
der og TR. Helt specifikt er muligheden for at lave lokalaftaler fremhævet. Derfor har vi straks sendt et brev 
til borgmestrene og udvalgsformændene i begge kommuner, hvor vi har bedt om en drøftelse om mulighe-
den for at lave en egentlig lokalaftale. Der er allerede aftalt tid for møderne, men med skolernes frem-
skredne planlægning er det utopi at tro, det kan blive for kommende skoleår. 
 
Desuden skal vi i løbet af de næste par uger have rettet vores Planlægningsgrundlag og Fælles Forståelse til 
således, at de svarer til de nye ting, der trods alt er. Vi håber og tror på, at der er forbedringer på vej og vil 
fortsat anbefale medlemmerne at stemme ja til aftaleresultatet. 
 
 
 
 
 


