
 

 

 

Generalforsamling 2018 - valg til kredsstyrelsen 

 

Kredsen afholder generalforsamling tirsdag den 13. marts 2018 kl. 17.00 på Restaurant Hedelund i Brøn-

derslev. Ifølge kredsens vedtægter skal der afholdes valg til kredsstyrelsen i lige år.   

Ønsker du at stille op til valget, har du mulighed for at få et indlæg i kredsens valgoplæg, som udsendes 

inden generalforsamlingen. Det er vigtigt, at du skriver, om du stiller op til valg af formand, delegeret, 

kommunerepræsentant eller blot som kredsstyrelsesmedlem.  

Indlægget må maksimalt være på 2000 tegn og sendes sammen med et digitalt billede til kitr@dlf.org se-

nest den 28. februar 2018. 

OK 18 

KL og DLF har udvekslet overenskomstkrav, og desværre peger kravene i stik modsat retning. DLF har et 

ønske om at forhandle en arbejdstidsaftale, KL nævner det ikke med et ord, og der er da heller ikke i skri-

vende stund kommet gang i reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid. Derfor har de faglige organisatio-

ner for offentlig ansatte sat overenskomstforhandlingerne på stand by og aflyser de forhandlingsmøder, 

der ligger først i januar. Der har været afholdt et møde, og to andre er aftalt, men reelle forhandlinger, er 

der stadig ikke tale om.  

Det største problem for lærerne er stadig, at der ikke er balance mellem lærernes tid og antallet af opgaver, 

og det går især ud over lærernes tid til at forberede sig. Derfor skal der denne gang forhandles en arbejds-

tidsaftale, som kan være med til at sikre bedre undervisning for eleverne. 

 

I modsætning til overenskomstforhandlingerne i 2013 har de faglige organisationer denne gang svoret fæl-

les solidaritet, og det skyldes, at arbejdsgiverne igennem flere år har strammet garnet så meget, at grænsen 

nu er nået. Det er første gang, at de offentlig ansatte er så vrede og frustrerede over konstante nedskærin-

ger, og det giver et enormt sammenhold organisationerne imellem. 

 

Hvis og når forhandlingerne om lærernes arbejdstid går i gang, så er der dog stadig lang vej igen. Flere orga-

nisationer har særlige interesser, som denne gang væves sammen i fælles krav, eksempelvis en ligelønspulje 

til de lavest lønnede og den betalte frokostpause til de statsansatte. 
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Som situationen er nu, ser det ud til at blive meget vanskelige forhandlinger, og udsigten til en konflikt ryk-

ker nærmere, hvis der ikke snart sker noget. Gad vide om der også denne gang er lavet politiske aftaler, der 

sætter den danske model ud af spillet? 

 

Juleferie  

Kredskontoret holder ferielukket fra den 22. dec. – 2. jan, begge dage inklusiv. Telefonen er dog åben den 

2. januar. Har du i denne periode brug for hjælp, kan du sende en mail på 150@dlf.org , og du vil blive kon-

taktet. 

 

Kredsstyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2017. 
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