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Medlemsbrev 14 – august 2020 
 

 
 
 
Arbejdstidsaftale – A20 
 
Så skal der stemmes igen – denne gang om den arbejdstidsaftale, vi har ventet på siden 2013. 

Tirsdag 25. august kl.8.00 får du en mail, hvis du er stemmeberettiget. Det er du, hvis du tilhører fraktion 1 
og 2, og hvis du arbejder under Lov 409. Afstemningen foregår fra tirsdag 25. august til tirsdag 1. 
september kl. 16.00. Resultatet forventes offentliggjort 1. september kl. 16.30. 

I mailen er der et link til selve afstemningen. Man skal blot trykke på linket og følge vejledningen. Der er 
mulighed for enten at stemme ja eller nej til arbejdstidsaftalen, men man kan ikke stemme blankt. 

Hvis du ikke får stemt, bliver der torsdag 27. og mandag 31. august udsendt endnu mail. Hvis du er 
stemmeberettiget og ikke modtager en mail, kan du være registreret med den forkerte mail i 
medlemssystemet. Der er derfor også muligt at stemme via hjemmesiden dlf.org ved at bruge NemID. Der 
vil være en henvisning på forsiden. 

Hvis du mener at være stemmeberettiget, men ikke har modtaget en mail eller ikke kan afgive din stemme 
via hjemmesiden, kan det skyldes, at vores oplysninger om ansættelsen ikke er korrekte. Kontakt da 
foreningen i åbningstiden mandag-torsdag: kl. 9.00 - 15.30, fredag: kl. 9.00 - 14.30 på tlf. 3369 6300 og i 
weekenden d. 29. - 30. august kl. 10.00 - 16.00 på tlf. 2835 3993. 
 
Uanset om du stemmer ja eller nej til aftalen, er det vigtigt, at du stemmer.  En høj stemmeprocent er et 
meget vigtigt signal om, at vores forhandlere har medlemmernes opbakning eller ej.  
 
 
Aftalens indhold: 
Inden du afgiver din stemme, er det er vigtigt, at du er velinformeret om aftalens indhold. Du har muligvis 
allerede deltaget i et faglig klub-møde, hvor din tillidsrepræsentant har gennemgået aftalen, men for en 
god ordens skyld, vil jeg her opliste de vigtigste elementer i aftalen. 
 
- Aftalen er en professionsaftale - en læreraftale. Det er ikke normaliseringssporet, som er den mulighed, 

der er, hvis aftalen skal forhandles i forbindelse med OK21. 
 

- Lov 409 er væk og erstattes i stedet for af et forpligtende samarbejde på alle niveauer. Aftalen er et 
opgør med lov 409´s fokus på individuelle aftaler mellem lærer og leder. Den flytter fokus mod kollektiv 
indflydelse, hvor lærernes stemme får betydning for både skoleudviklingen og i prioriteringen af 
arbejdsopgaverne. 
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- Den har fokus på den professionelle lærer – lærerens faglighed, dømmekraft og motivation er 

udgangspunktet, og den sætter en tyk streg under lærernes betydning for folkeskolen. Den har fokus 
på, at læreren lykkes med opgaven. 

 
- Kredsen og TR får en styrket position. Et godt samspil mellem TR og Faglig klub vil give stor mulighed 

for indflydelse på skolens planlægning og udvikling. 
 
- Aftalen beskriver intentioner om at skabe bedre sammenhæng mellem opgaver og tid samt beskyttelse 

af forberedelsestiden. Samtidig er der lagt stor vægt på, at der på alle skoler skabes en tydeligere 
prioritering af arbejdsopgaverne, og at der skabes en større gennemskuelighed i opgavefordelingen. 

 
- Skoleledelsen og TR skal drøfte, hvordan der sikres åbenhed og synlighed om planlægningen på skolen. 

 
- Lærerkollektivet har en kæmpe force. Skolelederen fremlægger undervisning og forberedelse og andre 

prioriteringer i en skoleplan, som fremlægges for lærerkollektivet på et skolemøde. Kollektivet 
kvalificerer skoleplanen inden ledelsen træffer den endelige beslutning. 

 
- Individuel forberedelse skal synliggøres og kan skemalægges. Forberedelsen skal være 

sammenhængende og effektiv og kan ikke placeres i elevpauser. Opgaver skal tidsfastsættes, hvis de er 
på mindst 60 timer. 

 
- Tilfældigt opståede møder efter 16.30 skal varsles med mindst 4 uger. 
 
- Alle får ret til nedsat arbejdstid fra 60 år med fuld pensionsoptjening. 
 
- Aftalen opsiger ikke de eksisterende lokalaftaler. Den kan fungere sammen med vores lokale aftaler, og 

det er op til kreds og kommune/leder og TR at foretage tilpasninger til lokale forhold. 
  
- Den nye aftale systematiserer samarbejdet mellem kreds og kommune, på skolerne og mellem disse 

niveauer. Derfor vil aftalen også være værdifuld for Midtvendsyssel Lærerkreds og et godt afsæt for at 
forbedre vores arbejdsforhold på både kort og lang sigt. 

 
Kredsstyrelsen anbefaler et JA til A20 
Der er ingen tvivl om, at det er et vanskeligt resultat at tage stilling til, men overordnet set indeholder den 
alligevel stærke forpligtelser til samarbejde og giver lærerne mulighed stor indflydelse. 
Vi kan med denne aftale lægge yderligere forbedringer ud over de lokale arbejdstidsaftaler, vi allerede har i 
Jammerbugt og Brønderslev. Derfor anbefaler en enig kredsstyrelse medlemmerne af Midtvendsyssel 
Lærerkreds at stemme ja til den nye aftale.  
 
Der kommer senere i denne uge et medlemsbrev med links til de to virtuelle medlemsmøder, som kredsen 
afholder torsdag den 27. august kl. 16 eller kl 20.  
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