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Arbejdstidsaftale – A20 
Efter flere års tovtrækning med KL om en arbejdstidsaftale, er det nu endelig lykkedes os at få en aftale i 
hus. Lov 409 er død, og fremover skal vi arbejde efter en aftale, ligesom andre faggrupper gør. Personligt er 
jeg glad for resultatet, da der med aftalen endelig er sat punktum for 7 år med en lov, vi på intet tidpunkt 
har været tilfredse med. 
 
Stemmeprocenten i vores kreds endte på 84,9 %, hvilket er rigtig fint og en hel del over landsgennemsnittet 
som lå på 77,8 %. I vores kreds blev der afgivet 75,4 % ja-stemmer, og 24,6 % nej-stemmer, hvor de 
tilsvarende stemmeprocenter på landsplan var på henholdsvis 67,2 % og 32,8 %. Uanset hvad der ligger 
bag, så har jeg har stor forståelse for den tredjedel, der stemte nej til aftalen, men jeg håber også, at I vil 
være med til at kvalificere indholdet i en ny lokal aftale. 
 
Fra centralt hold har DLF og KL allerede lavet en plan for implementering og opfølgning af den nye aftale, 
startende med et kick off møde for kommuner og lærerkredse, ledere og tillidsrepræsentanter. 
Sideløbende hermed tager vi lokalt hul på de første drøftelser med kommunerne. Det er nu kreds og TR 
skal i arbejdstøjet, så vi sammen kan vise, at samarbejdssporet er en farbar vej. 
 

Tak for det store engagement og god tone i vores lokale debat😊 
 
Fagpolitisk julemøde 
Vanen tro plejer vi at afholde det årlige julemøde i november-december måned, men da der pt er stor 
usikkerhed om smittespredningen, har vi valgt ikke at afholde julemødet i år. Vi håber til gengæld, at 
corona-situationen til foråret har bedret sig så meget, at vi kan afholde det som et forårsmøde.  
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