
 

 

Medlemsbrev 16 – november 2018 
 

 
 
Løntjek 
Igen i år deltager vi i kampagnen ”Er du ok?”, hvor målet er at skabe fokus på, om de ansatte får 
den korrekte løn. Selv en lille fejl på lønsedlen kan koste dig dyrt, så få tjekket din lønseddel, og 
find ud af, om du får den rette løn. Du skal blot henvende dig til din tillidsrepræsentant, som står 
klar til at hjælpe dig. 
 
Løntjekket foregår i uge 46 og 47, og du har måske allerede set, hvilken dag din tillidsrepræsentant 
holder løntjek på din skole, ellers får du det at vide i løbet af den kommende tid. Hvis ikke så spørg. 
Herefter skal du blot medbringe den lønseddel, du har modtaget den 1. november, gerne sammen 
med din opgaveoversigt, så hjælper din tillidsrepræsentant dig med at læse den. Måske deltager 
der også en fra kredsen. 
 
Et løntjek tager ikke ret lang tid, og hvis der er en fejl, som ikke umiddelbart kan gennemskues, 
tages sagen med på kredskontoret. Hvert år finder vi fejl i lønsedlerne, og hvert år får nogle af vo-
res medlemmer udbetalt en ekstra sum penge direkte i forlængelse af løntjekkene på vores ar-
bejdspladser. 
 
Vi nøjes selvfølgelig ikke med at tilbyde medlemmerne løntjek i disse to uger. Vi er klar hver dag, 
året rundt.  
 
 
Faglig Klub møder i Brønderslev 
Som I allerede er bekendt med, så skal vi i gang med at genforhandle vores Fælles Forståelse. Det 
er vores helt store ønske, at det kan blive til en reel arbejdstidsaftale. 
 
Vi har sammen med skolechefen allerede været på besøg på skolerne, hvor vi har talt med skolele-
dere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, men vi vil rigtig gerne tale med alle 
medarbejdere. Derfor vil vi i løbet af de næste par måneder komme rundt på faglig klub-møder. 
Det hører du mere om gennem din tillidsrepræsentant. 
 
Julemøde med Svend Brinkmann 
På grund af den store tilslutning til julemødet, har vi flyttet det til større lokaler. Det betyder, at der 
ikke er et maksimum for antallet af deltagere. Du kan derfor stadig nå at tilmelde dig hos din tillids-
repræsentant eller på 150@dlf.org.  
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Kongres 2018 
Den 30. – 31. oktober var den samlede kredsstyrelse til den årlige kongres i DLF. En hel del af de 
kongresdelegerede startede dog allerede inden kongressen med at gå på barrikaderne. Det var 
nemlig samme dag, DLF forsvarede ytringsfriheden ved at bakke Erik Schmidt op.  
 
Efter foreningssangen stod der OK 18 på dagsordenen. Forløbet omkring OK 18 blev evalueret, og 
der var meget, der fungerede rigtig godt. Når DLF’s højeste ønske, en arbejdstidsaftale, ikke blev 
indfriet, så gav det selvfølgelig også anledning til at tale om, hvor der skal tænkes anderledes. For-
eningens lobbyarbejde forud for forhandlingerne var omfattende. Vi havde behov for en bred op-
bakning og en stærk koordinering, og de øvrige organisationer har forsat opmærksomhed på, om vi 
får en arbejdstidsaftale 
 
Per Christensen, forbundsformand for 3F besøgte kongressen og kom med et særdeles vigtigt ind-
læg om folkeskolen.  
”Folkeskolen er den vigtigste institution i vores samfund. Uden folkeskolen, ingen fællesskab. Den 
kan løfte både dem på den forreste og bagerste række”, sagde Per, hvorefter han tilføjede med et 
smil på læben: ”Og jeg har aldrig danset lancier omkring høvlebænkene”. 
”Der er blevet skudt rigtig meget på lærerne, men det er på tide at komme ud af skydeteltet. Det 
er nødvendigt, at alle interessenter mødes omkring folkeskolen, ellers er det slut.  
Den fælles skole, er vores allesammens springbræt ud i livet. Det skal være solidt. En stærk og tryg 
folkeskole, skaber trygge mennesker, og det skal der til for at mennesker tør springe ud i livet. 
Folkeskolen skal være den smeltedigel, alle bakker op om. Opbakning og tillid tilbage til folkesko-
len”, sluttede han sit indlæg af med. 
 
Anders Bondo Christensen fortalte, at der siden foråret er sket meget. Læringsmålsstyret undervis-
ning er erklæret død, der kigges på elevplaner, der indgås arbejdstidsaftaler flere steder osv. I for-
bindelse med OK18 fik vi en kommission, der skal kigge på arbejdstid, og der blev aftalt en NY 
START. Dette viser positive tegn. Vi i DLF er parate, og KL siger, de også er. Vi skal være meget op-
mærksomme på, at NY START ikke kun handler om arbejdstid. Det handler om langt mere. Proble-
merne i folkeskolen løses ikke alene med en aftale om arbejdstid eller en bedre overenskomst. Der 
er også andre problematikker, som vi må prøve at løse sammen med KL. 
Kongressen vedtog at sende et åbent brev til alle landets kommunalbestyrelser med overskriften 
”Ny Start – Lad os gøre en god skole bedre.” Heri skriver vi bl.a., at det er afgørende, at samarbej-
det resulterer i konkrete positive forandringer på den enkelte skole. Et godt samarbejde og en god 
dialog er en nødvendig forudsætning for en ”NY Start”.  Brevet kan ses på foreningen hjemmeside.  
 
Debatten om folkeskolen har som bekendt gennem de sidste mange år været præget af økonomi-
ske vurderinger. For at få dannelsesaspektet sat på dagsordenen har foreningen i længere tid ar-



 

 

bejdet med et folkeskoleideal. Sidste år blev de 9 elementer deri vedtaget, og planen er, at den 
endelige udformning af idealet kan vedtages på kongressen i 2019. Idealet skal være vores eget, 
men grundtankerne deri bliver koblet sammen med NY START. 
 
Alt I alt en indholdsrig kongres, som giver kræfter til det fortsatte arbejde i kommunerne med NY 
START. 
 

 
 
 
 
 


