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Kalender 

25. maj—3. juni 

Urafstemning om OK18 

18. august 

Love Shop + TBA  

23. november 

Pink Floyd  Project  

17. januar 2019 

Svend Brinkmann 

31. januar 2019 

Medlemsmøde for børneha-

veklasseledere  

1.-2. februar 2019 

Åbent medlemskursus  

14. marts 2019 

Kredsgeneralforsamling 

 

 

Kontorets 
åbningstider 

Mandag: 8.00 - 15.00 

Tirsdag: 8.00 - 15.00 
Onsdag: 8.00 - 15.00 

Torsdag: 8.00 - 15.00 
Fredag: 8.00 - 13.00 

Kære medlem 

Fra i morgen d. 25. maj og frem til d. 3. juni har du mulighed for 

at bruge din medlemsret til at stemme om OK18-forliget. Vi håber 

og opfordrer i kredsstyrelsen kraftigt til, at du gør brug af denne 

demokratiske ret. 

Alle vores medlemmer har sandsynligvis i større eller mindre grad 

fulgt med i forhandlingerne og sat sig ind i resultatet, men har du 

brug for yderligere oplysninger om det endelige resultat, inden du 

afgiver din stemme, er der rig mulighed for det. Du har tidligere 

modtaget medlemsbreve fra Anders Bondo, hvori han redegør for 

sine overvejelser omkring resultatet. Derudover modtager du i 

dag Folkeskolen med et særligt indstik om OK18, ligesom du på 

Danmarks Lærerforenings hotline d. 29. maj har mulighed for at 

snakke med medlemmer af DLF’s forretningsudvalg og dér få svar 

på evt. spørgsmål, du måtte have til OK18. Du er selvfølgelig også 

altid velkommen til at ringe til kredskontoret, hvis du har spørgs-

mål. 

Alle Viborg Lærerkreds’ styrelsesmedlemmer anbefaler et JA til 

forliget – læs nærmere herunder. 

 

Praktisk om afstemningen 

På det kommunale område vedtages eller forkastes forslaget di-

rekte af medlemmerne ved en urafstemning. Afstemningen gen-

nemføres elektronisk, og er man registreret med en mailadresse i 

medlemssystemet, får man et direkte link til afstemningen, hvor-

efter man kan stemme JA eller NEJ. Har man først stemt, kan 

stemmeafgivningen ikke ændres. Man kan ikke stemme blankt. 

Modtager man ikke et direkte link, kan man stemme via ”Min 

side” (få evt. hjælp af din TR eller ring til kredskontoret). 

Der bliver mulighed for løbende at følge stemmeprocenten – på 

lands-, kreds- og arbejdspladsniveau, og i lighed med tidligere af-

stemninger fastholder vi traditionen med, at Viborg Lærerkreds 

giver morgenbrød el.lign. til alle de skoler/arbejdspladser, som 

når en stemmeprocent på 80 eller derover.  

Lad os hjælpe hinanden til en høj stemmeprocent og lad os re-

spektere hinandens synspunkter og fastholde sammenholdet i 

Danmarks Lærerforening. 

På vegne af kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds 

Jeanette Winther 



 

Jeanette Winther, Formand  

Stem JA til et OK-forlig med perspektiver! 

Kun med et JA får vi: 

 en samlet ramme på 8,1% aftalt til LØN 

 en sikret realløn og en parallel lønudvikling med det private 

 ”fuld” afregning for lejrskole 

 en særlig lønstigning til børnehaveklasselederne 

 et begyndende lønforløb til konsulenter, psykologer og UU-

vejledere 

 Forbedrede barsels- og ferieregler 

 

Med et JA får vi desuden vigtige periodeforhandlinger om 

ARBEJDSTID, hvor en kommissionen med vidtgående befø-

jelser først skal afdække og analysere udfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne, og 

hvor parterne dernæst senest i 2020 - med baggrund i kommissionens konkrete anbefalinger - 

går i gang med forhandlinger om arbejdstid. 

Med et JA undgår vi til gengæld: 

 en godkendelse af Lov409  

 en konflikt, det kan være svært at perspektiverne i 

 en alvorlig risiko for at vanskeliggøre fremtidige forbedringer af arbejdsmiljøet  

 store økonomiske, personlige og arbejdsmiljømæssige omkostninger 

 en indskrænkning af seniordage og frokostpause 
 

Ovenstående er for mig vigtige parametre ift. min anbefaling af et JA. Derudover tror jeg grund-

læggende på perspektiverne i EN NY START for folkeskolen med fokus på respekt for lærerens og 

børnehaveklasseledernes professionalisme og undervisning og et godt samarbejde mellem KL og 

DLF.  

 

Brian Dalsgaard, næstformand 

Der er perspektiver i et ”ja”! 

Jeg blev som mange andre lærere ramt af en mavepuster, da 

resultatet af OK-18 blev kendt. ”En aftale for alle”, blev umid-

delbart mere til ”En aftale for de andre…”. Efter at have sundet 

mig og gennemlæst resultatet, er jeg klar til at arbejde ind i de 

muligheder, der ser ud til at være. 

 

Vi bør stille os selv flg. spørgsmål: 

 Kan kommissionen være med til at skabe et fælles billede for 

KL og DLF af de udfordringer, vi står i, når vi oplever, at der 

ikke er balance mellem tid og opgaver? 

 Er der grund til at tro på, at de nye signaler fra KL kan skabe 

grobund for et fornyet samarbejde omkring at skabe en bedre 

folkeskole? 



 

 Vil KL være forpligtet til at tage en kommissions anbefalinger til efterretning? 

 Kan vi konflikte os til en løsning, der er flere muligheder i, eller kan vi risikere at stå med en mi-

nimal forbedring af lov 409, som et evt. regeringsindgreb? 

 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi har større chance for at nå en god løsning ved at stemme ”ja” og delta-

ge aktivt i at kvalificere kommissionsarbejdet. Derfor anbefaler jeg et ”ja”, og opfordrer som mini-

mum til at alle tager stilling. 

 

Anni Østergaard Bleicken, kredsstyrelsesmedlem 

”Alt godt kommer til den der venter”. Og jeg tror, der venter 

noget godt i 2021, hvor Undersøgelseskommissionen skal 

afslutte deres arbejde, og derfor anbefaler jeg at stemme ja 

til OK18 resultatet. Vores forhandler har kæmpet benhårdt 

for en ny arbejdstidsaftale som erstatning for Lov 409, men 

måtte konstatere, at det heller ikke lod sig gøre denne gang. 

Mulighederne var herefter en lappeløsning på Lov 409, en 

konflikt eller noget helt andet, og Anders Bondo valgte på 

vores vegne det sidste i form af ”EN NY START”. Kommissi-

onen får mulighed for at afdække de områder, der skal ska-

be fundamentet for en ny arbejdstidsaftale. Derudover inde-

holder resultatet bl.a. pæne, procentvise lønstigninger, en 

forbedret aftale på lejrskoleområdet og midler til højere løn 

for børnehaveklasselederne. KL har vist vilje til samarbejde 

centralt og opfordret til samarbejde lokalt, hvilket allerede har betydet igangværende forhandlin-

ger mellem kommuner og lærerkredse. Lad os vise tilliden den anden vej og tro på, at vores 

”modpart” i fremtiden er vores ”medpart” i arbejdet på at udvikle folkeskolen. Et ja holder os på 

samarbejdets- og dialogens vej og fastholder vores position som en troværdig fagforening. 

 

Jacob Svejstrup, kredsstyrelsesmedlem 

Skal man stemme ja eller nej til OK 18 spørger mange med-

lemmer. Jeg vælger at stemme ja! Ikke et stort JA men dog et 

ja! Ikke fordi jeg synes, at det er et OK18 resultat, der flytter 

meget ift. arbejdssituationen på min skole, men fordi der 

trods alt er elementer i det samlede forlig, der tilgodeser læ-

rere og børnehaveklasseledere f.eks. med lønløft og forbedre-

de ferievilkår. Dertil kommer at KL ikke kom igennem med 

deres krav om udskydelse af seniordage, individuelle lønfor-

handlinger og afskaffelse af spisepausen. 

Jeg har aldrig troet på, at vi kom igennem med en arbejds-

tidsaftale omhandlende et max. undervisningstimetal og en 

faktor på forberedelse. Det ville være naivt og i øvrigt var det 

ikke et krav i forhandlingerne. Måske er det også naivt at tro, 

at en kommission kan flytte os i en retning af en god aftale 

om arbejdstid. Ikke desto mindre har jeg en tiltro til, at ”en 
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Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev fremover, så giv besked på ovenstående mailadresse 

ny start” er det eneste rigtige, at vi har brug for den og at vi som lærerforening er nødt til at indgå 

i et sådant samarbejde. Det er min klare overbevisning, at også KL har indset dette.  

OK13 var en katastrofe, men det er ikke den vi stemmer om! Vi stemmer om fremtiden og jeg 

tror, at selv et lille ja er et skridt i den rigtige retning. 

 

 

Anne Halkjær Johnsson, kredsstyrelsesmedlem 

Hvorfor stemme ja? 
 
Jeg kan ikke forstå at det ikke lykkedes at få en arbejdstidsaf-
tale ved OK18, når alle de andre fagforbund stod sammen 
med os.  
Jeg finder det ubegribeligt, at vi og KL åbenbart har så for-
skellige opfattelser af hvordan hverdagen er ude på skolerne, 
at grundlaget for at lave en fælles aftale simpelthen ikke er til 
stede på nuværende tidspunkt. 
Men jeg tror ikke på, at vi ville kunne konflikte os til bedre 
resultat, end det vi skal stemme om nu. 
 
OK18-resultatet er godt, når man ser på løn og frokostpause. 
Og med det der blev bragt til forhandlingsbordet i forhold til 
arbejdstid, så er kommissionen det bedste bud på at opnå et 
konstruktivt og brugbart resultat, er jeg overbevist om. 

Lov 409 er en realitet, indtil vi finder noget andet at sætte i stedet for. Og vi får størst mulig ind-
flydelse på dette “andet”, ved at forhandle og samarbejde, frem for at konflikte. 
 
Derfor stemmer jeg ja, og jeg anbefaler alle at gøre det samme.  
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