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Et flertal i styrelsen anbefaler et JA 
og opfordrer til, at man stemmer. 
 
Så er forhandlingerne om overenskomster på 
hele det offentlige område afsluttet. 
Det er ikke et godt resultat for lærerne – men 
formodentligt det bedst opnåelig. 
Når modparten overhovedet ikke vil - eller får 
lov til – at lave aftaler, som vores forhandlere 
vurderede, kunne få opbakning fra lærerne, var 
der ikke mange muligheder tilbage.  
 
Det var enten konflikt for lærerne eller tænke i 
alternative løsninger og muligheder. 
Det valg traf Anders Bondo og hovedstyrelsen 
Store Bededag. 
 
Alternativet blev en nedsættelse af en kommis-
sion, som analyser lærernes arbejdsforhold 
med henblik på, at kunne lave en reel arbejds-
tidsaftale ved næste overenskomst.  
 
Fra alle sider er der opbakning til kommissio-
nens arbejde og man var også enige om for-
manden, som bliver Per B. Christensen, som 
har lærerbaggrund og er tidligere formand for 
Børne- og Kulturchefforeningen, hvor han hav-
de en stor indflydelse på indgåelsen af den 
arbejdstidsaftale, der blev indgået ved over-
enskomsten i 2008 kaldet A08. 
 
Vi har i kredsstyrelsen stor forståelse for, at der 
blandt medlemmer kan være utilfredshed med, 
at man ikke opnåede et forlig om lærernes ar-
bejdstid ved OK-18, men det forslag, der lå fra 
vores modparts side var simpelthen for ringe til 
at sende til en urafstemning blandt medlem-
merne.  
 
Ud over en kommission, der skal kigge på ar-
bejdstiden er der også indgået aftaler på andre 
områder: 
 

 Generelle procentvise lønstigninger til 
alle. 

 Der afregnes mere arbejdstid for delta-
gelse i lejrskoler.  

 
14 arbejdstimer og 10 timers rådigheds-
tjeneste med 1/3 pr. døgn. I stedet for at 
medregne rådighedstjenesten i arbejds-
tiden, kan den udbetales med sædvanlig 
timeløn ved førstkommende lønudbeta-
ling (1.august 2018). 

 Bh-klasseleder på grundløn: Efter 12 års 
anciennitet hæves man fra trin 33 + 
7.000 kr. til trin 37 (pr. 1.april 2019). 

 Bh-klasseledere på personlig ordning: 
Undervisningstillægget hæves fra 7.900 
til 15.400 kr. (pr. 1. april 2019). 

 Konsulenter og psykologer: 
Efter 4 års ansættelse som konsu-
lent/psykolog gives et kvalifikationstillæg 
på 6.500 kr. (pr. 1. april 2019). 

 For alle: Fritvalgsordningen hæves fra 
0,64 % til 0,83 % 

 Gruppelivsforsikringen udvides til at 
dække ansatte indtil man fylder 70 år. 

 
I kredsstyrelsen er vi blevet informeret grundigt 
om resultatet ved regionale møder og et flertal 
af styrelsen i Ishøj Lærerkreds vil anbefale, at 
man stemmer JA, når resultatet kommer til ur-
afstemning.  
 
Dette sker i perioden fra den 25. maj til den 3. 
juni. Afstemningen gennemføres elektronisk 
via foreningens hjemmeside (Min Side).  
Man får et link til afstemningen, hvorefter man 
kan stemme JA eller NEJ. 
Man kan kun stemme én gang og der kan 
hverken stemmes VED IKKE eller BLANKT.  
 
Vores fagblad Folkeskolen som udkommer den 
24. maj vil have et indstik, der nærmere forkla-
rer afstemningen og indholdet i aftalen. 
 
Vi vil opfordre til, at man venter med at stemme 
indtil man har fået en gennemgang af resultatet 
på et faglig klubmøde, så man kan tage stilling 
på så oplyst et grundlag som muligt.  
Tillidsrepræsentanterne har fået en gennem-
gang på et stormøde for tillidsrepræsentanter 
ligesom de har fået tilsendt materiale. 
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