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Krav til OK15 på statens område
Løn
Generelle procentvise lønstigninger.
Videreførelse af den nuværende reguleringsordning.
Lønforbedringer til LC-gruppen.
Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse.
Arbejdstid
Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen samt at løse øvrige
opgaver i tilknytning til undervisningen, herunder have et godt samarbejde med
forældrene.
Tryghed
Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der opstår ledigt job i opsigelsesperioden.
Ret til uddannelse i opsigelsesperioden.
Øvrige ansættelsesvilkår
Ret til afvikling af de særlige feriedage. Særbestemmelser om de særlige feriedage afskaffes således, at ferieaftalen kommer til at gælde fuldt ud som på det
øvrige statslige arbejdsmarked.
Initiativer der hjælper nyuddannede i deres arbejdssituation ved overgang fra
professionsuddannelsen til undervisningsområderne.
Tilpasning af reglerne om vilkår for varetagelsen af praktik på baggrund af den
nye læreruddannelse.
Ændring af hovedaftalen således, at sparede lønmidler ved konflikt skal indbetales til en uddannelsesfond.

Projekter
Der indgås en aftale, der fastlægger rammer for lokale aftalemuligheder for
indsatser, der forbedrer arbejdsmiljøet.
Partsanalyse af anvendelsen af underbilag 3 til Lov 409 på statens område i
forhold til engagement, professionalisme, fleksibilitet, administration og social
kapital.
Iværksættelse af forsøgsprojekter om arbejdstilrettelæggelsen.
Partsanalyse af om der sker en balanceret reduktion af arbejdsopgaverne ved
efteruddannelse og andre opgaver.
Vedr. de enkelte organisationsaftaler stilles følgende krav:
Organisationsaftale
Specielle krav
Lærere, børnehaveklasseledere,
Stillingsbetegnelse som afdelingsleder
skoleledere og undervisningskon- Forhøjelse af Røde Kors tillæg § 5, stk. 3.
sulenter i Dansk Røde Kors Asyl- Forhøjelse af UV tillæg § 5, stk. 5.
afdeling
Ansatte i staten med en læreruddannelse

Det kan overvejes at stille krav om at der
aftales procedure ved uenighed jf. cirkulære
om rammeaftale om nye lønsystemer § 13.
Ernærings- og husholdningsøko- Afskaffelse af løngruppe 1, som ingen p.t.
nomer samt aftale om nyt lønsybliver placeret på, og som kan give ”dårlistem for tjenestemandsansatte
ge idéer” til nye arbejdsgivere.
ernærings- og husholdningsøkoHøjere basisløn til løngruppe 2 og 3. Lønnomer
nen er lavere end for andre ansættelsesområder med samme uddannelsesbaggrund
(EH’er eller PB’er).
Ferietillæg på 2,15 % jf. lærere i folkeskolen.
Forhøjelse af pensionsprocenten.
Ledere, lærere og børnehaveklas- Forhøjelse af undervisningstillæg og indføseledere ved frie grundskoler samt relse af ”flytbare” grænser mellem niveauefterskoler og husholdnings- og
erne ift. beskæftigelsesgrad.
håndarbejdsskoler
Forhøjelse af ferietillæg til samme niveau
som folkeskolen.
Barselsorlovsbestemmelser synkroniseres
med forholdene i kommuner og regioner
(gælder også øvrige statslige skoler og institutioner) (fra 6 til 8 uger før forventet
fødsel).
"Normalisering af ulempegodtgørelse".
Ledere og lærere ved institutioner Lærere:
for erhvervsrettet uddannelse, der Pensionen forhøjes til 18 % (= sundhedsudbyder de grundlæggende social- kartellets øvrige medlemmer i staten).
og sundhedsuddannelser (herunFerietillæg på 1½ % forhøjes til 2,15 % jf.
der SOSU-skoler)
lærere i folkeskolen.
Konsulenter indskrives i aftalen.
Obligatorisk tillæg for gennemført PD i
erhvervspædagogik.
Forhøjelse af undervisningstillægget.
Ledere:
Henvisningen til finansministeriets cirkulære fra 1995 - 035-95 – opdateres, således
at der ikke længere opgives tillæg for bl.a.

Undervisningskonsulenter og
tegnsprogsassistenter ved Center
for Tegnsprog og Tegnstøttet
Kommunikation (KC)

uddannelsesledere i 1/10 84-niveau.
Forhøjelser af basislønninger.
Forhøjelse af pensionsprocenten.

Organisationsaftale for pædagogiske konsulenter, specialkonsulenter, undervisningskonsulenter,
undervisningsinspektører og
chefkonsulenter i Undervisningsministeriet

Forhøjelser af basislønninger.
Forhøjelse af pensionsprocenten.

Visse konsulenter/pædagogiske
konsulenter ved professionshøjskoler og aftale for visse tjenestemandsansatte konsulenter/tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC´s forhandlingsområde)

Forhøjelser af basislønnen.
Forhøjelse af pensionsprocenten.
Udvidelse af dækningsområdet til at omfatte alle ansatte på professionshøjskolerne
med en læreruddannelse.

Stillingsstruktur på Professionshøjskoleområdet

Der stilles krav om at DLF træder ind som
part i aftale om stillingsstruktur på Professionshøjskoleområdet.

Vedtaget på Danmarks Lærerforenings kongres forsamlet til møde
den 2. – 3. september 2014.

