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Kære medlem 

OK 15 

I skrivende stund er Overenskomstforhandlingerne 2015 afsluttet med forlig på både statens, 
regionens og kommunens område mht. de generelle krav. På kommunens område er også de særlige 
LC(Lærernes Centralorganisation) forhandlinger afsluttet, dette er endnu ikke tilfældet på statens og 
på regionens område. Det betyder, at forhandlingsresultaterne på det kommunale/regionale område 
sættes til urafstemning inden længe. På statens område er afstemningen ”kun” vejledende, da det er 
Hovedstyrelsen, der afgør om forliget kan godkendes. Der vil i fagbladet ”Folkeskolen” følger mere 
information og fakta omkring resultatet af de afsluttede forhandlinger. Hovedstyrelsen i Danmarks 
Lærerforening anbefaler enstemmigt medlemmerne at stemme ja til OK 15.  

OK 15 og det videre forløb 

Fredericia Lærerkreds har på et kredsstyrelsesmøde gennemgået og diskuteret 
forhandlingsresultaterne både i forhold til løn og arbejdstid. Det er en enstemmig kredsstyrelse, der 
anbefaler medlemmerne af Fredericia Lærerkreds at stemme ja til OK 15 i den elektroniske 
afstemning. Vi mener, at resultatet er det bedst opnåelige i den givne situation. Vi ser ikke 
muligheder for at kunne forbedre resultaterne via et nej og efterfølgende forhandlinger i 
forligsinstitutionen og/eller en efterfølgende strejke. Tværtimod er vi bekymrede for en splittelse af 
vores fælles forening, hvis vi skal igennem endnu en konflikt. En konflikts mulighed for succes 
afhænger af den offentlige opinion og den umiddelbare vurdering er, at vi ikke står til at have den 
på vores side i øjeblikket.  

Løn og OK 15 

Overenskomsternes indhold på lønsiden viser på den generelle del en procentvis lønstigning på den 
gode side af reallønnen. Lønstigningerne er jævnt fordelt over hele overenskomstperioden.   
Reguleringsordningen er bevaret, og reguleringsordningen er en vigtig sikring af de offentlige 
ansattes lønudvikling i overenskomstperioden. Øget fædre barselsorlov med løn, ret til mere frihed 
ved børns hospitalsindlæggelse og et projekt omkring det psykiske arbejdsmiljø er også positive 
elementer. I de særlige forhandlinger på kommunernes område er der for alle medlemmer også en 
lønfremgang via ekstra løntrin til alle. Dette giver umiddelbart mest til de erfarne medlemmer, men 
set over livslønnen har det stor betydning for vore nyeste medlemmer. På dette område er det 
næsten nødvendigt med en individuel gennemgang af lønnen for at kunne sætte kroner og ører på 
OK 15 resultatet, men positivt er det. 

Arbejdstid og OK 15 

I forhold til arbejdstid er det vigtigt, at der via OK 15 ikke sker en indarbejdelse af Lov 409 i vores 
overenskomst. Lov 409 er altså stadigvæk en folketingsbeslutning, og OK 15 tager nogle vigtige 
initiativer for at forbedre arbejdsforholdene for lærerne og børnehaveklasselederne. Det vigtigste for 
kredsstyrelsen er, at KL og DLF nu italesætter mulighederne for at indgå aftaler omkring 
arbejdstiden. En mulighed som kredsstyrelsen vil arbejde hårdt for bliver til virkelighed, blandt 
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andet for at sikre alle medlemmer af Fredericia Lærerkreds sammenlignelige arbejdsvilkår. Der er i 
OK 15 oplistet 15 punkter, som spænder fra drøftelser omkring ressourceniveauet på kommunalt 
plan til TR og skoleleders drøftelser omkring skoleårets planlægning. Af særlig betydning er 
punkterne omkring forberedelsestiden, flekstiden, muligheden for puljer, og ikke mindst 
muligheden for sammenhængende forberedelsesperioder og samarbejde med andre. 
Signalgivningen i dette bilag til overenskomsten er ikke til at tage fejl af, og kredsstyrelsen ser dette 
som endnu en mulighed for at fortsætte arbejdet for at kunne justere forståelsespapiret til en aftale 
mellem lærerne og kommunen, der på samme måde som forståelsespapiret peger fremad i en positiv 
retning for hele folkeskolen i Fredericia. Det bør også bemærkes, at vi får en normalisering af 
forholdene omkring den 6. ferieuge. Det vil sige, at de samme muligheder for at holde 6. ferieuge 
gælder for os, som for alle andre. Ligeledes er der øget opmærksomhed på forholdene for de 
nyansatte og deres muligheder/udfordringer i deres nye job. Det er ligeledes glædeligt, at STU 
området omsider bliver overenskomstdækket af DLF. 

Anbefaling fra Fredericia Lærerkreds 

Samlet set er det altså et OK resultat, som for Kredsstyrelsen er tilfredsstillende i den givne 
situation. Resultatet peger fremad, og alternativerne er ikke til at få øje på. Derfor anbefaler 
kredsstyrelsen medlemmerne at stemme ja til OK 15, og vi anbefaler selvfølgelig under alle 
omstændigheder at bruge sin demokratiske ret og deltage i afstemningen. I skrivende stund er 
afstemningen planlagt til at løbe fra den 5. marts til den 16. marts kl. 16.00. Skulle der være 
spørgsmål til OK 15, så spørg din TR, alternativt ring eller skriv til kredsen, vi er klar til at uddybe 
ovenstående og OK 15 i det hele taget. 

Generalforsamling 2015 

Den 5. marts er også sidste chance for at tilmelde sig kredsens generalforsamling fredag den 20. 
marts kl. 16.00, vel mødt.  

Skatteoplysninger 2014 

Ved en fejl er der til skat kun indberettet kontingent fra 1. kvartal 2014 fra Fredericia Lærerkreds. 
Vi har rettet tallene hos skat, men mangler den endelige bekræftelse fra skat på modtagelsen. Vær 
opmærksom på at kontingent kan fradrages med op til 3.000 kr. i 2014, men med op til 6.000 kr. i 
2015, begge år kun det faktiske beløb. 

Giv besked 

Fredericia Lærerkreds vil gerne have besked, hvis der sker ændringer i dine forhold omkring: 
pension/efterløn/orlov/børnepasningsorlov/studier/barsel/ledighed/job. Disse forhold kan have 
betydning for dit kontingent.  

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


