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Generalforsamling  

Allerførst TAK til de ca. 200 medlemmer, der torsdag d. 8. marts 2018 

var samlet til vores årlige generalforsamling, som er kredsens øverste 

myndighed. Vi er glade for, at så forholdsvis mange havde lyst til at mø-

de op og på den måde få indflydelse og tage medansvar for fællesskabet. 

I sagens natur var OK18 aftenens hovedtema, men også vores lokale 

Forståelsespapir, arbejdsmiljø, medlemsarrangementer og samarbejdet 

med andre faglige organisationer, politikere, forvaltning og skoleledere 

var en vigtig del af beretningen og den efterfølgende behandling.  

Der var genvalg til hele kredsstyrelsen, som dermed fortsat består af Jea-

nette Winther (formand), Brian Dalsgaard (næstformand), Jacob Svejs-

trup, Anni Østergaard Bleicken og Anne Halkjær Johnsson 

(kredsstyrelsesmedlemmer og de to førstnævnte desuden kongresdelege-

rede). Vi takker for tilliden og opbakningen til vores arbejde og ser frem 

til endnu en periode med godt samarbejde for og med medlemmerne af 

Viborg Lærerkreds. 

Næste års generalforsamling finder igen sted 2. torsdag i marts, nemlig 

torsdag d. 14. marts 2019. 

 

OK18  

OK-forhandlingerne foregår som bekendt p.t. i Forligsinstitutionen (i 

daglig tale ”Forligsen”) med forligsmand Mette Christensen som mæg-

ler. Alt hvad der foregår i Forligsen er omfattet af tavshedspligt, og vi 

må derfor væbne os med tålmodighed og håbet om, at hun lykkes med 

at sammensætte en forligsskitse, som parterne kan nikke til, og som 

derefter kan sendes til urafstemning.  

Visse områder og kommuner er varslet i strejke fra d. 4. april 2018. 

Strejkevarslerne fløj dog rimeligt højt hen over Viborg Kommune. Det 

gjorde lockoutvarslerne til gengæld ikke, idet arbejdsgiverne har vars-

let lockout mod stort set resten af de offentligt ansatte fra d. 10. april 

2018. Det betyder, at langt de fleste på vores overenskomstområde er 

lockoutet. KL har ikke været klare i deres varsling, og derfor hersker 

der fortsat nogen usikkerhed om, hvem der helt præcist er friholdt fra 

konflikten. Der forventes en klar udmelding i starten af næste uge. Tje-

nestemænd kan fortsat ikke deltage i en konflikt, men skal passe deres 

sædvanlige arbejde.  

De af jeres lærerkolleger, der IKKE er medlem af DLF, skal arbejde 
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Kredsgeneralforsamling 

under en konflikt. Lockout og strejke er kollektive kampskridt med 

lønmodtager-organisationen som den ene part, og derfor er ikke-

organiserede ikke omfattet af strejke- og lockoutvarsel, men skal pas-

se deres arbejde. Dette gælder også medlemmer af såkaldte ”gule 

fagforeninger”. 

Det er AFGØRENDE, at de, der måtte være friholdt fra lockout (jf. 

ovenstående) IKKE påtager sig eller bliver pålagt konfliktramt arbej-

de. Det kan være svært at stille skarpe regler op for, hvad 

”konfliktramt arbejde” omfatter. Men det er – jf. Konflikt ABC - 

”foreningens opfattelse, at skolelederne ikke bør foretage omlægnin-

ger af tjenesten, hvis omlægningen alene tjener det formål at afsvæk-

ke virkningen af konflikten. Udgangspunktet er, at der under en over-

enskomstmæssig konflikt ikke kan gives undervisning i de timer, der 

normalt ville blive varetaget af en overenskomstansat lærer/

børnehaveklasseleder. Konflikten kan derfor ikke begrunde, at de 

tilbageværende tjenestemænd pålægges at varetage flere eller andre 

undervisningstimer end dem, de forud for konflikten er planlagt til at 

varetage. Andre ikke-undervisningsopgaver, der skulle have været 

varetaget af overenskomstansatte, der er i konflikt, kan heller ikke 

pålægges en tjenestemand” (citat fra ”Konflikt ABC”, som kan tilgås 

via dette link).  

Vi opfordrer til, at man som lærer IKKE forbereder ekstra materiale, 

der kan afbøde effekten af en evt. konflikt – heller ikke selv om man 

som lærer skal have sine elever til afgangsprøve til sommer. 

Der vil under konflikten blive taget initiativ til en række aktiviteter 

både lokalt og centralt. Foreningen forudsætter, at såvel konfliktram-

te som –friholdte medlemmerne deltager i disse aktiviteter. 

Ved tvivlstilfælde om ferie, barsel, konfliktramt arbejde el. lign. ret-

tes henvendelse til kredsen. 

Som optakt til den varslede konflikt er der torsdag d. 22. marts 2018 

TR-stormøde i Fredericia. Det bliver Danmarkshistoriens hidtil stør-

ste TR-møde med forventet deltagelse af ca. 10.000 TR’er fra organi-

sationer i Forhandlingsfællesskabet og CFU. 

 

Lockout-møde for alle medlemmer 

Onsdag d. 4. april 2018 kl. 16.30-18.00 indkaldes til stort medlems-

møde vedr. den forestående lockout. Mødet finder sted i kantinen på 

Mercantec, Vinkelvej 20, 8800 Viborg. 

Mødet vil bl.a. handle om status på forhandlingssituationen, den 

fremadrettede proces og konfliktlån. Derudover vil vi gerne i dialog 

om forventninger og konfliktaktiviteter. 

Vores lokale hovedstyrelsesmedlem, Tine Agenskov, deltager på mø-

det. Der vil være en sandwich og en vand ved ankomst. TILMEL-

DING til din TR eller direkte til Viborg Lærerkreds på 140@dlf.org 

senest torsdag d. 22. marts. 

https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/skjult_konflikt-abc-oversigt
mailto:140@dlf.org
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Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrev fremover, så giv besked på ovenstående mailadresse 

DLF Insite 

Kommunikationen under en evt. konflikt skal foregå udenom de ka-

naler, arbejdsgiver stiller til rådighed. Derfor har DLF konflikten i 

2013 arbejdet på at få sin egen platform, hvortil alle medlemmer har 

adgang. Siden januar har platformen været udgangspunkt for kom-

munikationen mellem TR og kreds, og med en truende konflikt rundt 

om hjørnet, skal vi nu have alle medlemmer med. 

Adressen for platformen er dlfinsite.dlf.org (Brugernavn er dit fulde 

cpr.nr. uden bindestreg og password er de 4 sidste cifre i dit cpr.nr.) 

Alle bedes besøge platformen, så vi er sikre på, at TR og/eller Kreds 

kan kommunikere med medlemmer under en evt. konflikt. Kontakt 

evt. din TR for nærmere oplysninger og hjælp. 

 

Åbningstider i påskeferien 

 

Kredskontoret vil være lukket i hele påskeferien. 

Der er telefontid mandag d. 26. – onsdag d. 28. marts 2018 kl. 09.00 

- 11.00.  

Har du brug for hjælp ud over telefontiden, er du velkommen til at 

sende en mail på 140@dlf.org. Mailen vil blive tjekket og besvaret 

hver dag mellem kl. 9-11. Hvis du ønsker, at vi ringer dig op, lægger 

du blot en besked om dette på 140@dlf.org. Opringning vil finde sted 

næste hverdag mellem kl. 9 og 11. 

 

Viborg Lærerkreds ønsker alle vores medlemmer en god påske. 

mailto:140@dlf.org
https://dlfinsite.dlf.org/login.aspx?

