
   
  

GRØNNEGADE 52 · BRØNDERSLEV · 98 80 19 33 · 150@DLF.ORG · KREDS 150 · DANMARKS LÆRERFORENING 

 

 
Medlemsbrev 6 - marts 2021 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 

 
OK 21 
En enig kredsstyrelse anbefaler et ja til OK 21.  
Det gør vi, fordi det på trods af stor økonomisk usikkerhed i samfundet er 
lykkedes at sikre en reallønsfremgang. Der forventes en prisudvikling på 
3,95 %, mens lønstigningen i samme periode vil være på 5,94 %.  
Det lykkedes at holde fast i de procentvise generelle lønstigninger på trods 
af, at flere organisationer ønskede et kronebeløb. Det betyder noget for os 
som faggruppe, da vi tilhører en af de grupper, der har en høj løn, når vi sammenligner os med 
faggrupper med samme uddannelsesniveau. 
Det lykkedes at få afsat midler til organisationsforhandlinger, hvor en stor del af dem bruges på at 
give alle en stigning i fritvalgstillægget på 0,55 procentpoint således, at de fremover vil udgøre 
1,38 %. Det er penge, som medlemmerne selv kan bestemme, om de vil have udbetalt eller 
overført til pensionsopsparingen.  
Desuden lykkedes det at give børnehaveklasselederne og UU-vejlederne en ekstra lønforhøjelse, 
ligesom der er sat gang i nogle projekter, som på sigt kan få betydning for os som faggruppe. 
Der er stadig afsat penge til lavt- og ligelønsproblematikken, men det problem er stadig ikke løst 
med denne overenskomst. Det er ikke uvæsentligt for sammenholdet mellem organisationerne, at 
der er lavet et enighedspapir, der giver mulighed for at se, om lavtlønsproblematikken kan løses 
på en anden måde end ved en overenskomstforhandling.  
 
Afstemningen starter den 6. april og løber frem til 14. april. Du vil inden modtage en mail med et 
link til selve afstemningen, hvor du kan stemme ja eller nej, ikke blank. Vi vil gerne have en høj 
stemmeprocent, og derfor bliver der også denne gang mulighed for at vinde rundstykker, hvis 
stemmeprocenten kommer over 75 %. 
 
PODCAST om OK21 

I DLF’s podcast ’ERDUOK21’ samler vi op på alle de spørgsmål, man som medlem 
kan have om overenskomstforhandlingerne. Lyt med, når formand Gordon Ørskov 
Madsen og formanden for overenskomstudvalget, Morten Refskov, tager dig med 
ind i forhandlingsrummet, taler om temaer i forhandlingerne og forklarer centrale 
begreber. 

Lyt med her: Forhandlinger om OK21 - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org) 
 

mailto:150@dlf.org
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok21
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Ændret udbetaling af særlig feriegodtgørelse 
Dette er en opfølgning på medlemsbrev 8-2020 fra april måned 2020. 
Den nye ferieaftale og aftale om 6. ferieuge medfører nogle ændringer i udbetalingen af særlig 
feriegodtgørelse. 
Særlig feriegodtgørelse blev tidligere udbetalt den 1. maj hvert år med 2,15% af det foregående 
kalenderårs ferieberettigede løn. 
Fremadrettet deles de 2,15% til særlig feriegodtgørelse i to dele: 
a) 1,15% af den ferieberettigede løn i foregående kalenderår i relation til 6. ferieuge udbetales den 
1. maj.  
b) 1% til særlig feriegodtgørelse i relation til ferie efter ferieaftalens 5 almindelige ferieuger og 
som fremover udbetales i to rater den 31. maj (optjent 1/9 til 31/5) og igen den 31. august 
(optjent 1/6 til 31/8). 
Fremover bliver der altså 3 udbetalinger af særlig feriegodtgørelse: Den 1. maj, den 31. maj og 
den 31. august. 
Sammen med den ferie, der blev optjent 1/9-2019 til 31/8-2020, og som er indefrosset i den 
særlige feriefond, er der tillige indefrosset 1% af den ferieberettigede løn i optjeningsperioden 
1/9-2019 til 31/8-2020.  
Derfor udbetales der mindre i særlig feriegodtgørelse den 1. maj 2021, end vi er vant til.  
Samlet set vil lærerne fra 1. maj og fremadrettet modtage den samme feriegodtgørelse som 
tidligere - totalt set. 
De indefrosne feriemidler fra særlig feriegodtgørelse frigives sammen med de øvrige indefrosne 
feriemidler, når man forlader arbejdsmarkedet – dog tidligst 1. oktober 2021, medmindre man fik 
dem udbetalt i oktober-december 2020 og/eller i marts 2021. 
 
Den 1. maj 2021 er der også en reduktion. Til gengæld udbetales der også særlig feriegodtgørelse 
den 31/5 og den 31/8 i 2021. 
 
 

 
 
Grøn omstilling og bæredygtighed i skolen – har du den gode ide? 

mailto:150@dlf.org
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Danmarks Lærerforening besluttede på seneste kongres i december 2020, 
at foreningen, i samarbejde med medlemmer, forskere og andre 
interessenter, at arbejde for bl.a. at støtte op om arbejdet med at inddrage 
grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen i folkeskolen og at 
påvirke samfundets udvikling med grøn omstilling og bæredygtighed på 
skolerne, i kommunerne og på nationalt og internationalt plan. 

SÅ… går du rundt med den DEN GODE IDÈ til undervisning i og om grøn omstilling og bæredygtighed, 
men mangler hjælp til at få den omsat, så kan du nu kontakte kredsen.  
 
 
 

Kredskontoret holder påskeferie fra 29. marts – 5. april. 
Henvendelse til 150@dlf.org 

 
Efter påske holder vi åbent som sædvanligt. 
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