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Den 25-5-18                     

 
Fra i dag fredag d. 25. maj kan der stemmes 
enten JA eller NEJ til overenskomstresultatet 
på Danmarks Lærerforenings område. 
 
Du har modtaget Folkeskolen, hvori der er et 
indstik, der beskriver i detaljer, hvad der er for-
handlet for det kommunale område og for læ-
rerne specielt. 
 
De generelle lønstigninger gælder for alle of-
fentligt ansatte på det kommunale område og 
er gældende fra 1. april 2018. 
 
Specielt for lærernes område er der forhandlet 
lønforbedringer til bh-klasseledere og konsu-
lenter. Disse forbedringer træder dog først i 
kraft 1. april 2019. 
 
Derudover er der en grundig beskrivelse af de 
overvejelser Anders Bondo - og hans medfor-
handlere gjorde sig i dagene omkring Store 
Bededag, da de indgik et forlig med KL.  
Tillige har alle hovedstyrelsesmedlemmerne 
skrevet om deres anbefaling og de begrundel-
ser, der ligger bag. 
 
Som tidligere skrevet kan et flertal i styrelsen 
anbefale at stemme JA. 
 
Det var ikke det resultat, vi havde håbet på - og 
gik efter - men i lyset af den meget lange for-
handlingsperiode på 5 måneder – og KL’s 
manglende vilje/tilladelse til at komme med 
brugbare løsninger, mener vi, at en uvildig 
kommission er et fornuftigt alternativ. 
 
Vi mener ikke, at en konflikt for lærerne alene 
på nuværende tidspunkt vil kunne skaffe bedre 
resultater. 
 
I styrelsen er der stor forståelse for, at det ikke 
er det resultat, vi havde håbet på. 
 
Vi vil opfordre til, at man tager stilling og 
stemmer – uanset om det er ”JA” eller ”NEJ”. 
 
 
 

 
Hvis resultatet bliver ”JA” gælder de aftalte 
lønstigninger og kommissionen kan begynder 
sit arbejde. 
 
Hvis resultatet bliver et ”NEJ” er lærerne ikke 
omfatte af de aftaler, der er indgået – bl.a. 
vedr. lønstigningerne og kommissionen - og 
lærerne er i strejke. 
 
Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort 
mandag den 4. juni. 
 
Der er indkaldt til ekstraordinær kongres i 
Danmarks Lærerforening torsdag den 7. juni, 
hvor kongressen vil drøfte ”Foreningens positi-
on og muligheder”. 
 
Du kan stemme via det link, du har fået tilsendt 
på mail i dag fredag fra Danmarks Lærerfor-
ening. 
Har du ikke modtaget en mail fra Danmarks 
Lærerforening i dag, kan du logge ind på ”Min 
side” – der skal logges ind med NemID. 
 
 
Denne skrivelse bliver også sendt ud via tillids-
repræsentanterne på skolen – dette for at sik-
re, at alle stemmeberettigede medlemmer 
modtager den. 
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