
 

 

Medlemsbrev 8 – maj 2018 

 

OK 18 - forlig 

Så landede vi et forlig. Men ikke den arbejdstidsaftale, vi havde håbet på. 

Der var tre pinde, vi gik ind i forhandlingerne med: Spisepause, løn og en arbejdstidsaftale for lærerne. Fæl-
lesskabet kunne levere på de to første. Musketéreden rakte til at få arbejdsgiver til forhandlingsbordet, 
men ikke til at lave en egentlig arbejdstidsaftale for lærerne. Det er jeg enormt skuffet over og jeg ved, I har 
det på samme måde. 
 
Forhandlingsforløbet har været præget af, at DLF har fremlagt det ene forslag efter det andet, justeret, 
koordineret med de andre og hver gang er det endt med, at der ikke kunne findes et fælles grundlag, som vi 
kunne være tilfredse med. 
 
Lønnen og spisepausen kom på plads, og der tegnede sig et billede af, at vi blev isoleret. Arbejdsgiverne 
kunne læne sig tilbage og vente på, at strejkekassen blev tømt, og at befolkningens opinion vendte sig mod 
os. En sådan konflikt ville sandsynligvis blive afsluttet med et lovindgreb, som bare er en forlængelse af Lov 
409. 
 
Derfor tyede man til plan B, som er en undersøgelseskommission, og det er et sats. Det kan ende med en 
fuser, som gentager de modsætninger, der er imellem kommunerne og lærerne. Det kan også munde ud i 
en større revision af folkeskolereformen, en ny arbejdstidsaftale, der passer til lærerarbejdet, og et nyt 
samarbejde, hvor lærerne igen bliver inddraget i skolens hverdag. Jeg vælger at tro på det sidste og med 
nedlæggelsen af den styregruppe, som løbende har fulgt implementeringen af reformen og Lov 409, bliver 
jeg bekræftet i, at KL mener det denne gang. 
 
Jeg hæfter mig især ved, at der i aftalen står, at nye regler om arbejdstid skal »skabe størst mulig kvalitet i 
undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Og det kan efter min 
mening bedst ske ved, at der gives bedre tid til forberedelse af undervisningen. For det andet kan de eksi-
sterende lokale aftaler fungere som et åbent værksted for kommissionen, når den skal finde frem til en ny 
central arbejdstidsaftale. 
 
Dette forlig skal til urafstemning, og DLF stemmer alene. Om I vil stemme ja eller nej, er naturligvis op til jer, 
men det er vigtigt, at I stemmer på et oplyst grundlag. Derfor afholder tillidsrepræsentanterne i nærmeste 
fremtid faglig klub møder, hvor I vil blive informeret om forhandlingerne, selve forliget, og endelig kan I få 
besvaret nogle af de spørgsmål, I helt sikkert sidder med. Kredsstyrelsen står selvfølgelig også til rådighed 
for besvarelse af de spørgsmål, I måtte have. 
 
En enig kredsstyrelse anbefaler jer at stemme ja. Ikke et stort et, men vi mener, det var det bedst opnåelige 
i den givne situation og i forhåbning om, at vores arbejdsgiver mener, hvad de siger og sammen med os 
sætter handling bag ordene. 


