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Overenskomsten er 
forhandlet på plads

Kære kollega

Nu skal der stemmes om overenskomstresultatet, og 
jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt, at så mange 
som overhovedet muligt bruger deres mulighed for at 
stemme. Uanset resultatet af afstemningen er det altid 
en styrke for foreningen, at der er en høj stemmepro-
cent.

Hovedstyrelsen har valgt i fællesskab at beskrive 
indholdet af aftalen og begrunde, hvorfor vi i enighed 
anbefaler et JA til resultatet. Det vil jeg ikke gentage 
her.

For mig har målet været klart fra starten. Vi skulle 
nå et ordentligt lønresultat, og så skulle vi ikke mindst 
arbejde for det bedst mulige udgangspunkt for at sikre 
ordentlige arbejdsbetingelser. Når jeg har skrevet under 
på aftalen, er det fordi jeg mener, at vi har nået nogle 
værdifulde resultater i forhold til disse målsætninger 
– vel vidende at vi ikke hermed har løst de mange ud-
fordringer, du og dine kollegaer står med i dagligdagen. 
Der ligger et stort arbejde foran os. Med aftalen har vi 
fået et godt afsæt for dette arbejde.

Ved politikernes overgreb i OK-forhandlingerne i 
2013 blev vi ikke blot slået tilbage til start. Vi blev 
sendt langt tilbage på den anden side af startstregen. 
Jeg tror ikke, at nogen havde forventet, at vi kunne 
rette op på det på én gang ved disse forhandlinger, 
men vi skal stædigt og vedholdende arbejde på dette, 
og det har vi forsøgt med denne aftale.

Folkeskoleloven er underfinansieret med minimum 
3 – 5 mia. kr. Det forhold kan vi ikke ændre gennem en 
overenskomstaftale, hvor end vi gerne ville. Et skridt 
på vejen er imidlertid at forlange/tvinge politikerne til 
at tage ansvar for, at vi i dagligdagen kan lykkes med 
vores opgave, og her er den aftale, vi nu stemmer om, 
et vigtigt redskab.

Mange har efter 2013 mistet al tillid til KL og ar-
bejdsgiverne. Det kan jeg om nogen godt forstå. Det 
har affødt manglende tiltro til, at KL og kommunerne 
vil efterleve den aftale, som vi har indgået, og affødt 
kritik af, at jeg overhovedet er gået i dialog med KL. 

Jeg har været igennem et langstrakt og intenst for-

handlingsforløb. Jeg har ikke ladet mig besnakke eller 
sagt ja til et ligegyldigt resultat, fordi vi ikke orker en 
ny konfrontation. Jeg har brugt mine mangeårige erfa-
ringer fra forhandlinger lokalt og centralt til at sikre, at 
der bliver fulgt op på, at den aftale begge parter har 
forpligtet sig på, også bliver realiseret.

Der er efter min mening intet alternativ til at gen-
oprette aftalesystemet. Ingen af os ønsker overens-
komsten reguleret af lovgivning. Jeg har indgået denne 
aftale i tiltro til, at KL vil leve op til den forpligtigelse, 
der ligger i aftalen, men jeg har også sikret mig, at vi 
kan følge op på det, hvis det ikke sker.

Jeg ser bestemt muligheder i den aftale vi har ind-
gået med en klar styrkelse af tillidsrepræsentantens og 
kredsenes rolle. Vi kan nu igen via forhandlinger cen-
tralt og lokalt arbejde for at sikre vores medlemmers 
mulighed for at løse deres opgaver ordentligt. Et nyt 
lovindgreb i vores overenskomst er i den sammenhæng 
et skræmmende perspektiv.

Jeg kan bestemt godt forstå, at nogen kan føle, at de 
bliver nødt til at stemme nej for at markere utilfreds-
heden med den nuværende situation. En situation vi 
som nævnt bestemt ikke med et trylleslag ændrer med 
denne aftale. Min tilgang er imidlertid, at vi skal bruge 
enhver mulighed for at bringe os nærmere vores fælles 
mål om at skabe ordentlige arbejdsbetingelser for alle. 
Det mener jeg, at vi gør med denne aftale, og jeg har 
svært ved at se, at en afvisning gør det samme.

Jeg anbefaler klart et JA, men jeg vil gerne under-
strege, at uanset udfaldet af afstemningen er det helt 
afgørende, at vi respekterer hinandens synspunkter. Vi 
har alle en interesse i, at Danmarks Lærerforening også 
efter 16. marts 2015 fremstår som en stærk og samlet 
forening med medlemmernes opbakning.

Med det ønske og ønsket om en høj stemmeprocent – 
venlig hilsen

Anders Bondo Christensen

Af Anders Bondo 
Christensen,  
formand for  
Danmarks  
Lærerforening

Stem – Jeg anbefaler et ja
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Aftaleresultatet 
2015
Dette afstemningsnummer af Folkeskolen indeholder 
oplysninger om forliget på det kommunale område, 
og informationer om den generelle aftale på statens 
område. Gennem nyhedsbreve og information til tillids-
repræsentanten vender vi tilbage med yderligere infor-
mationer om resultatet af organisationsforhandlingerne 
på statens område, når de er afsluttet. Det generelle 
resultat på regionernes område ligner det kommunale 
til forveksling, og vi forventer, at der også vil være stor 
lighed med det kommunale område, når det gælder 
resultatet af organisationsforhandlingerne. Her vil vi 
ligeledes vende tilbage med yderligere informationer, 
når resultatet foreligger.

De generelle lønstigninger i overenskomstperioden er 
aftalt til 5,42 % incl. forventet udmøntning fra regu-
leringsordningen. Hertil skal lægges 0,4 %, som er 
anvendt ved forhandlingerne mellem Lærernes Central-
organisation (LC) og KL, og 0,05 %, som er  
anvendt til andet, herunder en ATP-forhøjelse.

Prisudviklingen vurderes i perioden til at blive  
4,77 %. Der er dermed udsigt til en reallønsfremgang.

Sådan kommer lønforbedringerne mm.
Lønforbedringerne kommer drypvis gennem hele 
overenskomstperioden. I skemaet ses hvornår og hvor 
meget. Se også eksemplerne på lønstigningerne i hele 
perioden for udvalgte medlemsgrupper senere i indstik-
ket. 

1. april 2015 0,96 % som generel lønstigning

1. august 2015
Undervisningstillægget mm. for 
lærere og børnehaveklasseledere 
ændres – se nedenfor. 

1. oktober 2015 0,35 % som generel lønstigning

1. oktober 2015 0,29 % (skøn) fra regulerings-
ordningen

1. januar 2016 0,50 % som generel lønstigning

1. januar 2016 ATP-satsen forhøjes

1. april 2016 Omklassificeringerne mm. træ-
der i kraft – se nedenfor 

1. oktober 2016 1,00 % som generel lønstigning

1. januar 2017 1,20 % som generel lønstigning

1. oktober 2017 0,80 % som generel lønstigning

1. oktober 2017 0,32 % (skøn) fra regulerings-
ordningen

Omklassificeringer mm. pr. 1. april 2016
Lærere og børnehaveklasseledere stiger ét løntrin pr. 
1. april 2016. Løntrinnet ydes til både overenskomst-
ansatte og tjenestemænd og er pensionsgivende for 
begge grupper. Hvis læreren på grund af lokalløn er 
på løntrin 45 eller højere, ydes lønstigningen dog som 
et tillæg på 9241 kr. årligt i stedet for et løntrin. Alle 
lokale løndele bevares. Samtidig bortfalder kompensa-
tionstillægget for aldersreduktionen.

Til børnehaveklasseledere på anciennitetsløn ydes 
der desuden et tillæg på 6073 kr. årligt. Dermed er den 
tidligere skævhed i forhold til børnehaveklaseledere på 
grundløn rettet op.

UU-vejledere får også et løntrin – eller et tillæg på 
9241 kr. årligt, hvis man er aflønnet på løntrin 45 eller 
højere. 

Skolepsykologer og (skole)konsulenter på løntrin 
43/44 omklassificeres et løntrin. De centrale og lokale 
kronetillæg bevares. Hvis skolepsykologen eller 
(skole)konsulenten på grund af lokalløn er på løntrin 45 
eller højere, ydes lønstigningen dog som et tillæg på 
7261 kr. årligt i stedet for et løntrin. Forskellen på 
tillægsstørrelsen i forhold til lærerne skyldes, at 
lærerne skulle have opvejet det bortfaldne 
kompensationstillæg for aldersreduktionen. 

OK-kravet vedrørende denne gruppe var et garan-
tilønssystem, som ville løfte de skolepsykologer og 
(skole)konsulenter, der ikke i kraft af lokalløn havde 
nået et vist lønniveau efter fx 4, 8 eller 12 år. Det 
kunne der desværre ikke opnås enighed om. 

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 
har hidtil ikke haft en centralt aftalt grundløn. Det har 
været med på foreningens kravsliste ved de seneste 
mange overenskomstforhandlinger uden succes. Nu 
er det lykkedes. Professionsbachelorer i ernæring og 
sundhed indplaceres på en central grundløn på løntrin 
28 + 2000 kr. årligt. Dvs. at alle hæves til dette lønni-
veau. Professionsbachelorer, som er indplaceret højere 
i kraft af den lokale aftale, fortsætter med den løn, der 
ligger over grundlønnen. Desuden videreføres det cen-
tralt aftalte funktionstillæg på 12.930 kr. årligt.

Overenskomstperioden er aftalt til 3 år 
løbende fra 1. april 2015 til 31. marts 2018

KOMMUNERNE

Løn
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Undervisningstillægget for lærere og børne
haveklasseledere ændres pr. 1. august 2015
Fra næste skoleår indføres i et nyt fast ”underviser-
tillæg”. 

Det nye undervisertillæg udgør pr. måned:

Lærere i folkeskolen med grundløn 1.414 kr.

Lærere i folkeskolen med anciennitetsløn 598 kr.

Børnehaveklasseledere med grundløn 1.675 kr.

Børnehaveklasseledere med ancienni-
tetsløn 859 kr.

Tillægget er lidt højere end det nuværende timetillæg, 
der ydes, når lærere underviser op til 750 timer og bør-
nehaveklasseledere op til 835 timer årligt. Disse time-
tillæg afskaffes med udgangen af dette skoleår.

Det nuværende timetillæg er kun pensionsgivende 
for overenskomstansatte. Det nye undervisertillæg er 
pensionsgivende for både overenskomstansatte og 
tjenestemænd. 

Det høje timetillæg over 750 undervisningstimer 
årligt for lærere i folkeskolen og over 835 undervis-
ningstimer årligt for børnehaveklasseledere videreføres. 
Satsen hæves fra ca. 109 kr. til ca. 117 kr. pr. time. 

Undervisningstillægget for lærere ved voksenspe-
cialundervisningen på ca. 129 kr. pr. undervisningstime 
over 680 timer årligt er ikke ændret.

Specialundervisningstillæg
Det nuværende specialklassetillæg på ca. 42 kr. pr. 
time for lærere, børnehaveklasseledere og konsulen-
ter konverteres pr. 1. august 2015 til et personligt fast 
årligt tillæg for dem, der underviser i specialklasser i 
både skoleåret 2014/15 og i skoleåret 2015/16. 

Det personlige årlige tillæg vil få en størrelse sva-
rende til udbetalingerne i skoleåret 2014/15. Man be-
holder det personlige tillæg, så længe man underviser i 
specialklasser.

Samtidig (pr. 1. august 2015) bortfalder det nuvæ-
rende timetillæg. 

Også tillægget på ca. 19 kr. pr. time for undervisning 
af elever, der modtager specialundervisning som støtte 
i den almindelige undervisning, bortfalder pr. 1. august 
2015. 

Midlerne fra de bortfaldne specialundervisningstil-
læg er brugt i finansieringen af omklassificeringerne 
mv. 

Timetillæggene for tale-/høreundervisning, bistand 
til småbørn med sprog- og talevanskeligheder og un-
dervisning i dansk som andetsprog ændres ikke. LC og 
KL har aftalt at kortlægge disse tillæg i overenskomst-
perioden.

Fritvalgstillægget hæves pr. 1 april 2016
Det eksisterende fritvalgstillæg, som du selv kan kon-
vertere til pensionsbidrag, videreføres. Det hæves fra 
0,6 % til ca. 0,65 %.

Hvor meget stiger lønnen?

Her kan du se, hvor meget månedsløn-
nen stiger fra nu og indtil udgangen 
af OK15-perioden (31. marts 2018): 
Beregnet i kommune gruppe  
(områdetillægsområde) 2.  
Fx Århus, Roskilde og Køge.
Eventuel anciennitetstigning i  
perioden er ikke medregnet.

På DLFs hjemmeside dlf.org kan man se lønstigninger for flere medlemsgrupper.

Børnehaveklasse
leder, 1 års erfaring, 

780 unv.timer:

1.629 kr.

Lærer
anciennitetsløn, 
780 unv.timer

2.329 kr.

UUvejleder 
med 12 års erfaring,
skaltillæg: 10.000

2.243 kr.

Skolepsykolog 
m autorisation 
+ 3 lokale trin

2.724 kr.

UUvejleder 
på anciennitetsløn, 
skaltillæg: 10.000

2.562 kr.

Konsulent 
med grundløn

2.615 kr. Konsulent 
med grundløn 
+ 3 lokale trin 

2.582 kr.

Skolepsykolog 
på grundløn

2.526 kr.

Pber i ernæring  
og sundhed 

med grundløn løntrin 27

2.023 kr.

Pber i ernæring  
og sundhed 

med løntrin 32

1.505 kr.

UUvejleder 
med 1 års erfaring, 
Skaltillæg: 10.000

1.900 kr.

Lærer ved voksen-
specialundervisningen

2.072 kr.

Børnehaveklasse
leder, 12 års erfaing, 

860 unv.timer

1.829 kr.

Børnehaveklasse
leder, anciennitetsløn, 

860 unv.timer

2.337 kr.

Lærer
1 års erfaring, 
720 unv.timer

1.788 kr.

Lærer
12 års erfaring, 
780 unv.timer

2.079 kr.

Skolepsykolog 
på grundløn 

m autorisation

2.731 kr.
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ATP forhøjelse

Som på det private område har parterne aftalt at løfte 
ATP-indbetalingen pr. 1. januar 2016 til i alt 3408 kr. 
fra 3240 kr. ATP-indbetalingerne betales med 2/3 af 
arbejdsgiver og 1/3 af medarbejder.

Arbejdstid – Folkeskolen

Danmarks Lærerforening behandlede på sin kongres i 
efteråret 2014 kravene til OK15. Det skete på baggrund 
af de tilbagemeldinger, der kom fra kredse, tillidsrepræ-
sentanter og medlemmer.

Kravet om arbejdstid lød: ”Der skal være aftalte 
rammer for arbejdstiden, der sikrer lærerne mulighed 
for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere 
undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknyt-
ning til undervisningen.” Foreningen har stadig denne 
målsætning.

Det lykkedes ikke at opnå enighed om en ny arbejds-
tidsaftale, så Lov 409 – som er vedtaget af et flertal i 
Folketinget, og som foreningen ikke har del i – er fort-
sat gældende. 

KL og Danmarks Lærerforening/Lærernes Central-
organisation (DLF/LC) er enige om, at det er væsentligt 
med fokus på skolernes og lærernes mulighed for at 
løse opgaven, så eleverne kan modtage god under-
visning, og så lærerarbejdet bliver attraktivt. Arbejds-
tidspapiret yder et væsentligt bidrag til at styrke disse 
muligheder. Arbejdstidspapiret kan læses i sin helhed 
på foreningens hjemmeside dlf.org.

KL og DLF/LC vedkender sig deres ansvar for at 
bidrage til at understøtte positiv og konstruktiv dialog 
om folkeskolen og ønsker at bidrage til, at folkeskolen 
og lærerarbejdet fremstår med den respekt og anerken-
delse, som det fortjener.

KL og DLF/LC er enige om, at de enkelte kommu-
nalbestyrelsers beslutninger om de budgetmæssige 
udmeldinger til – og de efterfølgende politiske priorite-
ringer på – folkeskoleområdet tager højde for, at det er 
muligt for ledelserne at leve op til de lovgivningsmæs-
sige krav, der stilles i folkeskoleloven. 

KL og DLF/LC er enige om, at tilrettelæggelse af ar-
bejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid 
også har betydning i forhold til opgaveløsningen, orga-
niseringen, arbejdsmiljøet og muligheden for at fast-
holde og rekruttere personale.

KL og DLF/LC blev derfor enige om 15 initiativer, 
der skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejds-
situation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige 
opgave. KL og DLF/LC har et fælles ansvar for, at initia-
tiverne bliver realiseret og vil følge op på, om de mål, 
der er enighed om, nås.

De 15 punkter er ikke regler men netop initiativer, 
der kan bidrage til at forbedre lærernes arbejds-
situation. Initiativerne er således redskaber til at løse 
nogle af de mange problemer, som medlemmer, TR 

og kredse oplever i hverdagen. De 15 punkter står ikke 
alene. Parterne er på alle niveauer forpligtet til at følge 
op på og evaluere, om initiativerne tages, og om de er 
med til at løse nogle af problemerne.

Målet er at skabe størst mulig kvalitet i undervisnin-
gen, støtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale 
kapital.

 
De 15 initiativer er opdelt i 3 hovedområder: 
• Planlægning af skoleåret 
• Arbejdstilrettelæggelse 
• Arbejdstidens opgørelse

Dertil kommer den løbende opfølgning på initiativerne.

Inden for hvert af de 15 initiativer er det væsentligt, at 
der sker en drøftelse på skolerne og i kommunerne. 

Det fastslås, at der er mulighed for at indgå lokale 
arbejdstidsaftaler om hele eller dele af arbejdstiden. 
Aftaler indgås mellem kredsen og kommunen og mel-
lem skoleledelsen og TR.

Du kan nedenfor læse, hvordan arbejdstidspapiret 
kan anvendes i forhold til udfordringerne.

Planlægning af skoleåret – om 
opgavefordelingen og opgaveoversigten

Udfordring: Kredse, TR og medlemmer har beskre-
vet, at der er uklarhed om vurderingen af opgaverne 
og indholdet i opgaveoversigten, at dialogen ofte 
er fraværende eller begrænset, eller at der mangler 
kriterier for opgaveoversigtens indhold. Principper for 
skolernes opgavefordeling og arbejdet med opgave-
oversigterne er alt for ofte uafklarede.

Ledelsen skal for den enkelte lærer sikre, at han/hun 
har reelle muligheder for at leve op til folkeskolelovens 
bestemmelser om forberedelse af undervisningen. Ved 
vurderingen af omfanget af opgaverne skal ledelsen 
inddrage lærerens forudsætninger, klassens sammen-
sætning, fagets udfordringer mv. 

Derudover skal ledelsen tage højde for de mange 
samarbejdsopgaver, læreren løser. Både i forhold til 
den samlede undervisningsopgave og øvrige samar-
bejdsopgaver, som læreren løser. Det skal planlægnin-
gen tage højde for.

Når ledelsen og læreren drøfter opgaveoversigten, 
skal det forventede tidsforbrug til forberedelsen og til 
de øvrige opgaver indgå. Opgaveoversigterne skal være 
udtryk for retfærdighed og være udarbejdet ud fra for-
ståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. 

Forud for ledelsens arbejde med lærernes opgave-
oversigter er det ledelsens ansvar i forbindelse med op-
gavefordelingen at sikre, at lærerne også i fællesskab 
har reelle muligheder for at leve op til folkeskolelovens 
bestemmelser om forberedelse af undervisningen.
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Arbejdstidens tilrettelæggelse – (I) om 
forberedelsen og øvrige opgaver 

Udfordring: Organiseringen af arbejdsdagen er ofte 
uigennemtænkt. Der er ikke taget højde for, at opga-
verne ikke kan løses effektivt, og at der er for meget 
spildtid. Blandt andet derfor kan arbejdsopgaverne 
ikke løses tilfredsstillende. Mange oplever, at det ikke 
er muligt at mødes i team og andre samarbejdsrela-
tioner. 

Den enkelte lærer skal have fastlagt sammenhæn-
gende og effektiv tid til både individuel og fælles 
forberedelse. Effektiv tid til forberedelse betyder, at 
forberedelsen kan finde sted på lærerens arbejdssted 
i ro, uden at andre elementer end forberedelse indgår. 
Det skal være muligt at følge op på undervisningen i 
forhold til planlægningen af de kommende lektioner 
i faget. Udover dag-til-dag-forberedelsen skal der 
planlægges med større, sammenhængende blokke til 
den langsigtede planlægning og evaluering af under-
visningen. 

Som udgangspunkt kan den fastlagte forberedel-
sestid ikke anvendes til andre formål. Sker det, så skal 
ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed 
for at forberede undervisningen.

Planlægningen skal sikre, at lærerne reelt har mu-
lighed for at mødes om planlægning, tilrettelæggelse, 
forberedelse og efterbehandling af undervisningen 
både i fag og i tværfaglige sammenhænge samt iøvrigt 
om sammenhængen mellem den faglige undervisning 
og den understøttende undervisning. 

Der kan ske ændringer i arbejdsopgaverne. I så fald 
skal eventuelle justeringer af opgaver og prioriteringer 
drøftes med læreren, herunder skal omlægningens 
konsekvenser for mængden af forberedelse indgå. 
Lærerne skal have mulighed for at løse opgaverne 
kvalificeret i overensstemmelse med folkeskolelovens 
bestemmelser.

Endelig skal ledelsen ved planlægningen af hensyn 
til det gode arbejdsmiljø tilstræbe, at arbejdsopgaverne 
kan fordeles jævnt hen over normperioden.

Arbejdstiden tilrettelæggelse – (II) konkrete 
emner til eksempler på lokale aftaler

Udfordring: Arbejdet tilrettelægges rigidt i forhold 
til et start- og sluttidspunkt i stedet for at tage ud-
gangspunkt i opgavernes indhold. 

Der kan opnås større smidighed og fleksibilitet i det 
daglige arbejde ved flextids-aftaler. Flextid er den del 
af arbejdstiden på arbejdsstedet, hvor den tidsmæssige 
placering af arbejdet kan fastlægges af den enkelte læ-
rer inden for de fælles aftalte rammer. 

Der kan også indgås aftale om at afsætte en pulje 
af tid til særlige opgaver. Læreren kan inden for denne 
aftalte ramme beslutte, hvor og hvornår opgaverne 

løses mest hensigtsmæssigt. Puljen er lederstyret, og 
lærerne kan registrere tidsforbruget.

På baggrund af Folketingets beslutning om kompe-
tenceløft for lærere og børnehaveklasseledere lægges 
op til, at parterne lokalt vurderer muligheden for at 
indgå aftale om rammerne for lærernes deltagelse i 
kommunens/skolens kompetenceudvikling.

Arbejdstidens opgørelse 

Udfordring: Mange lærere er usikre på, om ledelsen 
har registreret alle lærerens præsterede arbejdstimer. 

I dag fastlægger loven, at arbejdstiden skal gøres op, 
når skoleåret er slut. Fremover skal ledelsen løbende 
være opmærksom på lærernes præsterede tid, så 
læreren/børnehaveklasselederen fx ved udgangen af 
en måned har mulighed for at få en opgørelse af den 
præsterede tid.

I den forbindelse drøfter ledelse og lærer eventuelle 
behov for justeringer af opgaver/prioriteringer. Ud-
gangspunktet er, at læreren har mulighed for at løse 
opgaverne kvalificeret, og ledelsen skal have særlig fo-
kus på, at læreren har mulighed for at leve op til folke-
skolelovens bestemmelser i forhold til undervisningen 
og opgaver i relation hertil.

Ulempegodtgørelser udbetales efter de enkelte 
begivenheders afvikling ved førstkommende lønudbe-
taling efter registrering og ikke – som nu – først ved 
skoleårets afslutning.

Opfølgning

Udfordring: At initiativerne ikke bringes i anven-
delse lokalt, og/eller at initiativerne ikke har nogen 
effekt.

Med udgangspunkt i målet om at skabe størst mulig 
kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og at 
styrke den sociale kapital gennemføres fælles opfølg-
ning og evaluering af effekten af både den centrale og 
lokale indsats. På baggrund af opfølgningen vurderer 
de centrale parter løbende behovet for at følge op med 
andre initiativer herunder aftalebaserede løsninger.

Der gennemføres en evaluering af KL og DLF/
LC – første gang i skoleåret 15/16 – for at følge op på, 
hvordan de 15 initiativer har styrket det overordnede 
mål. KL og DLF/LC vurderer på den baggrund, om der 
skal følges op med andre indsatser fx aftalebaserede 
løsninger.

På samme måde drøfter TR og ledelsen initiativer-
nes implementering på skolen og effekten i forhold til 
målsætningerne.

Kommunen skal over for kredsen redegøre for over-
vejelserne vedrørende de udmeldte budgetter og prio-
riteringer for folkeskoleområdet, og på den baggrund 
følger de lokale parter udviklingen på skolerne med 
henblik på at kunne understøtte de 15 initiativer. 
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KL og DLF/LC følger op på initiativernes effekt og 
understøtter det lokale arbejde blandt andet på bag-
grund af de kommunale parters vurdering af effekten 
i kommunerne. KL og DLF/LC vil endvidere vurdere 
behovet for at gennemføre fælles, kvantitative under-
søgelser. 

Arbejdstid  
– Special undervisning for voksne

Selvom arbejdstidspapiret er lavet med udgangspunkt i 
folkeskolen, gælder det for alle undervisningsområder. 
Der må derfor lokalt tages stilling til, hvordan det om-
sættes til voksen- og STU-områderne.

6. ferieuge

Med forliget er 6. ferieuge langt om længe blevet nor-
maliseret for lærere og børnehaveklasseledere. Fra det 
kommende ferieår (1. maj 2015 til 30. april 2016) bliver 
der ret til at afholde 6. ferieuge på hele dage, dvs. også 
på skoledage. 

Feriedagene placeres efter den ansattes eget øn-
ske, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. Den 
ansatte skal give besked om ferieafholdelsen så tidligt 
som muligt. 

Det er fortsat muligt at få udbetalt den 6. ferieuge, 
hvis den ansatte ønsker det. Det er også stadig mu-
ligt at få indregnet 6. ferieuge som en nedsættelse af 
årsnormen, hvis den ansatte ønsker det. Det gøres ved 
at placere feriedagene på dage, hvor der ellers ikke er 
planlagt arbejde.

Hvordan den 6. ferieuge anvendes, besluttes frem-
over af den enkelte. 

Mere barsel med løn til far og 
mere frihed fra arbejdet ved barns 
indlæggelse 

I dag er der øremærket seks ugers orlov med sædvanlig 
løn til far/medmor i forældreorlovsperioden. 

Der øremærkes en uges orlov mere til faren/med-
moren, så der i alt kan holdes syv ugers øremærket 
orlov af far/medmor med sædvanlig løn i forældreor-
lovsperioden. Ændringen gælder også for den mandlige 
adoptant.

Hvis et barn under 14 år indlægges på hospital, kan 
forældrene i dag holde fri med sædvanlig løn i fem 
dage pr. år. Fremover vil der være ret til 10 dages frihed 
pr. år med sædvanlig løn.

Overenskomstdækning af STU/USB

Personer, der ansættes eller er ansat til at undervise i 
henhold til ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov” på folkeskoler, døgninstitutioner med 
intern skole og voksenspecialundervisningsinstitutioner, 
omfattes af ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkesko-
len og ved specialundervisning for voksne”.

Desuden er det aftalt, at KL og LC/DLF i overens-
komstperioden undersøger omfanget af selvstændige 
STUer for at vurdere behovet for yderligere overens-
komstdækning.

Nyansatte

LC havde rejst krav om initiativer, der hjælper nyansatte 
i deres arbejdssituation.

Resultatet blev, at parterne ønsker at understøtte 
initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse 
af nyansatte på undervisningsområderne.

Formålet er, at ledere og medarbejdere på skolerne 
bevidst arbejder med at lette overgangen til selvstæn-
dig varetagelse af undervisningsopgaver som nyuddan-
net lærer eller som lærer, der ansættes med en anden 
kvalificerende uddannelsesbaggrund.

Der er enighed om, at det er vigtigt at have fokus på 
dette og drøfte eventuelle initiativer lokalt. Forliget op-
lister fem eksempler, der kan inspirere de lokale parter. 
Se forliget på hjemmesiden dlf.org.

Børnehaveklasseledernes 
opgavepapir

Opgavepapiret for børnehaveklasseledere beskriver, 
hvilke undervisningsopgaver og andre opgaver en bør-
nehaveklasseleder kan varetage. Det reviderede opga-
vepapir er – i forhold til det nugældende – forenklet og 
tilpasset den gældende lovgivning. 

I forhold til folkeskolereformen er understøttende 
undervisningsopgaver indskrevet under afsnittet ”Un-
dervisning”, og henvisningerne til de nævnte bekendt-
gørelser er opdaterede.

Forenklingen i opgavepapiret består i, at det ikke 
længere fremgår af teksten, at en børnehaveklasse-
leder eksempelvis kan varetage ”Pædagogiske støt-
teforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner”. 
Denne opgave indgår i det reviderede opgavepapir un-
der et nyt afsnit: ”Varetage opgaver, som i henhold til 
Lov om folkeskolen kan varetages af pædagoguddan-
nede.” De opgaver, som børnehaveklasselederne kan 
varetage efter det nugældende opgavepapir, kan bør-
nehaveklasselederen fortsat varetage. Hvis folkeskole-
loven på et senere tidspunkt ændres således, at der er 
nye opgaver for pædagoguddannede i folkeskolen, vil 
sidstnævnte kategori opfange disse opgaver.

Praktik i læreruddannelsen

Ved forhandlingerne søgte foreningen at opnå et re-
sultat, der sikrede resurserne til faget praktik, gav et 
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professionelt råderum til varetagelse af opgaverne, og 
som var enkelt at administrere.

Det lykkedes imidlertid ikke, hvorfor den hidtidige 
aftale om timebaserede tillæg inkl. lokalaftalemulighe-
den videreføres. 

Lærere, der har lærerstuderende i praktik, skal såle-
des fortsat have et tillæg for praktiktimer på 36,90 kr. 
pr. lærerstuderende pr. lektion af 45 minutters varig-
hed. Ved praktiktimer forstås alle undervisningstimer, 
hvor lærerstuderende deltager som led i uddannelsen.

I den nye læreruddannelse skal en praktiklærer med-
virke ved praktikprøven efter det enkelte praktikmodul. 
Med overenskomstfornyelsen er vilkårene for medvir-
ken ved praktikprøven aftalt. Vilkårene svarer til det, 
der gælder for samarbejde med læreruddannelsen og 
vejledning af de studerende.

Arbejdstimer, der således bruges til deltagelse ved 
praktikprøven, samarbejde med læreruddannelsen og 
vejledning af lærerstuderende, giver et tillæg eller et 
honorar pr. medgået time. 

Der skal betales et honorar på 352,45 kr. pr. time, 
hvis arbejdstimerne holdes uden for opgørelsen af læ-
rerens øvrige arbejdstid.

Hvis arbejdstimerne indgår i arbejdstidsopgørelsen 
som øvrige arbejdstimer, betales et tillæg pr. medgået 
time. Dette tillæg beregnes konkret på grundlag af læ-

rerens aktuelle timelønsats, som fremgår af lønsedlen. 
Tillægget udgør forskellen mellem denne timeløn og 
231,88 kr. (statens sats II for timelønnet undervisning) 
– eksempelvis 231,88 kr. minus 196,13 kr. = 35,75 kr.

Der skal fortsat beregnes et konkret tillæg for koor-
dineringsopgaver.

Aftalen omfatter alene faget praktik på grundlag af 
bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. Anden praktikvirksomhed, som 
kommunen ved partnerskabsaftalen med professions-
højskolen kan have udvidet den kommunale praktikop-
gave med, er således ikke omfattet. Her gælder den 
lokale aftalemulighed.

Arbejdspladsrettet indsats om 
psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt. Der er aftalt en 
fælles indsats om psykisk arbejdsmiljø. Udgangspunk-
tet er samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, 
hvor alle tager ansvar og bidrager, der kan understøt-
tes af et rejsehold. Der iværksættes endvidere en 
formidlingsindsats om gevinsterne ved et godt psykisk 
arbejdsmiljø.

CFU-forliget

Der er aftalt generelle procentvise lønstigninger, som det fremgår af skemaet

2015 2016 2017 OK i alt

Generelle lønstigninger 0,22 0,80 2,50 3,52

Andre formål 0,05 0,05

Skøn for udmøntning af reguleringsordning 0,23 - 0,70 0,93

Generelle lønstigninger og eventuelle andre formål inkl.  
reguleringsordning 0,50 0,80 3,20 4,50

Skøn for lokal lønudvikling 0,70 0,70 0,70 2,10

Total 1,20 1,50 3,90 6,60

”Andre formål” rummer forhøjelse af ATP, fædreorlov, psykisk arbejdsmiljø etc.
Udover de generelle lønstigninger forventes der lokal løndannelse mv. på skønsmæssigt 0,7 % årligt. Dvs. i alt 
2,1 %. I alt skønnes den økonomiske ramme til 6,60 %.

STATEN
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Reguleringsordningen og indførelse 
af et privatlønsværn

Reguleringsordningen fortsætter uændret, når de stats-
ansattes lønudvikling er bagud i forhold til de privatan-
satte. Her udmønter reguleringsordningen som hidtil 
80 % af forskellen til de privatansattes lønudvikling. 
Der er aftalt udmøntning 1. april 2015 og 1. april 2017.

Kommer de statsansattes lønudvikling derimod 
forud for de privatansattes, så udmøntes et privat-
lønsværn. Her udmøntes 100 % af forskellen til de pri-
vatansatte. Der er aftalt udmøntning 1. april 2016 og 1. 
april samt 1. december 2017.

Desuden skal de centrale parter se på potentielle 
forskelle i lønudviklingen. En potentiel forskel i lønud-
viklingen skal bringes til ophør i OK18-perioden.

Styrket fælles indsats for at 
understøtte samarbejde og psykisk 
arbejdsmiljø på arbejdspladserne

Styrkelse af samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på de 
statslige arbejdspladser forudsætter et bredt funderet 
samarbejde, en fokuseret og helhedsorienteret ledel-
sesindsats, en velfungerende tillidsrepræsentant- 
funktion og et velfungerende samarbejdsudvalg.

Derfor vil parterne i fællesskab i OK-perioden un-
derstøtte, at der på de statslige arbejdspladser er et 
tillidsfuldt samarbejde og et godt arbejdsmiljø blandt 
andet ved at:

•  Etablere partsrådgivning, hvor de centrale parter 
efter nærmere aftale med de enkelte arbejdspladser 
besøger disse med henblik på at understøtte det 
lokale arbejde med et godt samarbejde og psykisk 
arbejdsmiljø

•  Afholde partsfælles informationsmøder, herunder 
formidle erfaringer på tværs af de statslige arbejds-
pladser

•  Stille fælles uddannelse til rådighed for ledere og til-
lidsrepræsentanter mv.

En uges ekstra lønnet forældreorlov 
til fædre

Forældre har ret til 32 ugers forældreorlov ved fødsel 
og adoption. Heraf har moderen ret til løn i seks af 
ugerne. Fædre og medmødre har med CFU-forliget nu 
ret til løn i syv af ugerne. Tilsvarende gælder for mand-
lige adoptanter. I seks af ugerne beslutter forældrene, 
hvordan de deler lønretten mellem sig. Ændringen træ-
der i kraft fra 1. april 2015.

Opsparingsdage

Den ansatte kan vælge, at tilgodehavende afspadse-
ring, der ikke er afviklet inden afspadseringsfristens 
udløb, konverteres til opsparingstimer/dage. Det vil sige 
afspadsering, som alternativt skulle have været udbe-
talt til den ansatte. 

Ændringen omhandler ikke omsorgsdage, der i hen-
hold til barselsaftalen ydes til forældre med mindre 
børn.

ATP-forhøjelse

Som på det private område har parterne aftalt at løfte 
ATP-indbetalingen pr. 1. januar 2016 til i alt 3408 kr. 
fra 3240 kr. ATP-indbetalingerne betales med 2/3 af 
arbejdsgiver og 1/3 af medarbejder.

Tidsplan for organisationsaftaler

På det statslige område er forhandlingerne i skrivende 
stund endnu ikke afsluttet. Der er i forbindelse med 
CFU-forliget ikke afsat midler til de enkelte fagområder. 
Det forventes, at de statslige forhandlinger vil være 
tilendebragt 9. marts.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil resultatet blive 
sendt ud med et nyhedsbrev direkte til alle statsansatte 
medlemmer. Resultatet vil også kunne læses på hjem-
mesiden dlf.org

REGIONERNE

Regionale skoler og institutioner 
med specialundervisning for børn og 
voksne

På det regionale område er forhandlingerne i skrivende 
stund endnu ikke afsluttet.

Det forventes, at de regionale forhandlinger vil være 
tilendebragt 28. februar. 

På det første forhandlingsmøde blev LC og Danske 
Regioner enige om, at det regionale resultat skal svare 
til det kommunale resultat med de nødvendige ændrin-
ger i forhold til de særlige bestemmelser, der er i den 
regionale overenskomst.

Når forhandlingerne er afsluttet, kan resultatet læ-
ses på hjemmesiden dlf.org.
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I øjeblikket er situationen på mange skoler, at der sim-
pelthen hen er for mange opgaver og for lidt tid. Det 
tærer og frustrerer. For som lærer har man et indædt 
ønske om at kunne levere spændende og inspirerende 
undervisning for eleverne. Det er derfor, man har valgt 
lærerfaget. Og når man oplever, at rammerne modar-
bejder ens engagement og ambitioner, så gør det ondt. 

Med den nye OK-aftale, som vi nu lægger frem til 
afstemning, får vi bestemt ikke alle problemer til at for-
svinde. Men vi sætter gang i 15 konkrete initiativer, som 
skal understøtte, at lærerne får mulighed for at løse 
de mange opgaver. Eleverne skal modtage god under-
visning, og lærerarbejdet skal være attraktivt. Aftalen 
er et vigtigt skridt fremad, og det er en enig hovedsty-
relse, som anbefaler et ja til aftalen. 

Skriver ikke under på Lov 409
Det har også været altafgørende for os i hovedstyrel-
sen, at vi med dette overenskomstforlig ikke skriver 
under på Lov 409. Med aftalen konstaterer LC og KL, 
at det denne gang ikke lykkedes at nå til enighed om en 
arbejdstidsaftale. Derfor er det fortsat Folketingets an-
svar, at lærernes arbejdstid reguleres af Lov 409, som 
vi på ingen måde finder hensigtsmæssig. Vi vil fortsat 
arbejde indædt på at få lavet en central arbejdstidsaf-
tale, da vi mener, at det skaber de klart bedste rammer 
for skolen og lærernes arbejde. Det lykkedes ikke denne 
gang. Det må vi erkende. Men troen og håbet er be-
stemt ikke væk. Tværtimod. 

Tid til forberedelse
Tiden til forberedelse er helt afgørende, hvis vi som 
lærere skal have mulighed for at lykkes. Og alt for 
mange oplever, at der ikke er tilstrækkelig tid. I den nye 
OK-aftale kommer forberedelse på dagsordenen både 
i kommunen og på den enkelte skole. Det har været 
et kardinalpunkt for os at sikre, at du som lærer rent 
faktisk får tid til forberedelse, så det ikke bare bliver et 
flygtigt begreb, som hverken kommune eller leder tager 
ansvar for.

Med aftalen mellem LC og KL er parterne blandt 
andet blevet enige om, at tidsforbrug til forberedelse 
og øvrige opgaver skal drøftes mellem lærer og leder i 
forbindelse med opgaveoversigten. Opgaveoversigterne 
skal være et udtryk for retfærdighed og saglige krite-
rier. Planlægningen skal sikre, at der er fastlagt sam-

menhængende og effektiv tid til forberedelse. Der skal 
være både individuel og fælles forberedelse til rådighed 
for læreren. Derudover må den fastlagte forberedelses-
tid som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål 
som for eksempel vikardækning. Hvis der gøres undta-
gelser, så skal lederen forholde sig til, hvordan læreren 
får mulighed for at forberede sin undervisning. Alle 
disse konkrete initiativer skal være med til at styrke, 
at du som lærer får reel tid til forberedelse og øvrige 
opgaver. 

Lokale aftaler og lønforbedringer 
I den nye aftale er LC og KL også enige om muligheden 
for lokale aftaler, der fraviger eller supplerer de cen-
trale arbejdstidsbestemmelser i Lov 409. Lokalt er der 
mulighed for at anvende rammeaftaler om decentrale 
arbejdstidsaftaler. Det åbner op for, at kredsene i langt 
højere grad kan indgå et samarbejde med kommu-
nerne, som understøtter, at lærerne får reel mulighed 
for at lykkes. Der er allerede flere kommuner, som har 
meldt positivt tilbage på den mulighed, så det arbejde 
vil vi naturligvis lægge mange kræfter i. 

Med OK15-forliget kommer der også en række 
kontante fordele i form af lønforbedringer, den sjette 
ferieuge, bedre pensionsvilkår, øremærket barsel til 
mænd samt en forbedring af børnehaveklasseledernes 
lønforløb.

Medlemsgrupper, der ikke arbejder som lærere eller 
børnehaveklasseledere i folkeskolen, har fået procent-
vise lønstigninger, der ligger pænt over de gennem-
snitlige 0,4% fra organisationsforhandlingerne. Der er 
stadig plads til forbedringer, men vi nåede et stykke vej. 
Der er sikret en grundløn for PB’ere i ernæring og sund-
hed, og aftaleretten på STU hører også til de resultater, 
vi stræbte efter.

Vi kom ikke i mål med forslaget om et garantiløns-
projekt (eller lønforløb) for psykologer og konsulenter, 
men begge grupper får også lønstigninger der ligger 
over de 0,4 %, der var afsat til organisationsforhand-
lingerne.

Lønforbedringerne er måske ikke prangende, men 
de er til at få øje på, og samlet set giver de mere end 
en reallønssikring. Og etableringen af et helt nyt løntrin 
vil komme alle medlemmer til gode også i tiden efter 
OK15, hvilket er med til at styrke lærernes livsløn. KL’s 
krav om fjernelse af undervisningstillægget er imøde-

Vi anbefaler et JA
– OK-aftale er et vigtigt skridt fremad
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gået med en ændring af tillægget op til 750 timer til 
et fast tillæg. Her sikrer forliget, at elevatorløn undgås, 
hvis du i en periode beskæftiger dig med andet end un-
dervisning. Tillægget for det høje antal undervisnings-
timer er yderligere forbedret og får formentlig i disse 
økonomisk betrængte tider en adfærdsregulerende 
virkning, således at færre lærere vil blive belastet med 
mange ugentlige undervisningstimer.

Løbende opfølgning på om initiativerne virker
For at sikre, at initiativerne i OK-aftalen ikke ender som 
tom snak og løse hensigtserklæringer, er LC og KL 
enige om, at der løbende i overenskomstperioden skal 
laves opfølgninger og evalueringer. Den første opfølg-
ning skal ske i det kommende skoleår. 

Parterne er forpligtet til at følge op på skoleniveau 
(TR og skoleleder), på kommunalt niveau (kommune og 
kreds) samt på centralt niveau (KL og DLF/LC). Forplig-
telsen er helt reel. Vi har i aftalen beskrevet, hvordan 
de tre niveauer skal inddrages, og vi har fastslået, at 
tillidsrepræsentanten også skal have tid til samarbejdet 
med kolleger og lærerkredsen. Vi vil sammen yderligere 
beskrive, hvordan denne opfølgning skal finde sted, og 
vi har afsat ikke mindre end 3 mio. kr. til formålet. For-
eningen vil gøre alt, hvad vi kan, for, at denne aftale får 
positiv effekt på alle skoler.

Vi har ikke overgivet os 
Der er måske nogen, som vil mene, at vi har givet os 
for let ved disse overenskomstforhandlinger. Til det er 
svaret, nej. Det er selvfølgelig i orden at være skuffet 
og utilfreds med det endelige resultat. Men vi vil gerne 
gøre det helt klart, at den aftale, som I nu skal stemme 
om, er skabt via hårde og intense forhandlinger, hvor 
begge parter har givet og taget. 

I hovedstyrelsen har vi været samtlige scenarier 
igennem og analyseret, hvad der vil give det bedst mu-
lige resultat for den enkelte lærer. Vores vurdering er, 
at hverken forligsmanden eller et regeringsindgreb vil 
forbedre lærernes arbejdsvilkår. 

Vi bliver nødt til realistisk at vurdere, om en konflikt 
kan bringe os tættere på målet. En konflikt kan give 
afløb for frustration og manifestere en holdning, men 
det resultat, vi nu har, bliver også sat i spil. Tror vi på, 
at der er en reel mulighed for at rokke ved KL eller det 
store flertal i Folketinget ved, at landets lærere går i 

strejke? Med KL’s underskrift på aftalen kan vi holde 
dem fast på deres forpligtigelse. Derfor anbefaler vi 
resultatet frem for en konflikt.

Vi vil opfordre medlemmerne til at stemme JA til 
overenskomstaftalen. Vi er ikke i mål. Men vi har med 
de 15 konkrete initiativer sikret afsæt og håndtag til 
komme videre. Med denne aftale kommer vi som din 
forening igen helt ind i maskinrummet, så vi kan ar-
bejde hårdt på at forbedre den enkelte lærers mulighed 
for at lykkes.

Din stemme er vigtig – både for organisationens 
legitimitet og for opbakningen til det danske aftalesy-
stem.

Hovedstyrelsen i  
Danmarks Lærerforening

Anders Bondo Christensen 
Dorte Lange 
Bjørn Hansen
Gordon Ørskov Madsen
Per Sand Pedersen 
Thomas Andreasen
Birgitte Baktoft
Jane Bodilsen
Flemming Ernst
Regitze Flannov 
Lars Busk Hansen 
Niels Lynnerup
Dan Løwe 
Kenneth Nielsen
Henrik Poulsen
Niels Munkholm Rasmussen
Niels Christian Sauer 
Jens Skovmand
Jeanette Sjøberg
Lars Sørensen
Ulla Koch Sørensen
Jan Trojaborg
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Sådan stemmer du

Fra foreningens hjemmeside dlf.org kan 
du klikke dig ind til urafstemningen. Hvis 
Danmarks Lærerforening er bekendt med 
din mailadresse, modtager du desuden en 
mail med et link direkte til den elektroni-
ske afstemning. 

Stem via Internettet
  Gå ind på Danmarks Lærerforenings 

hjemmeside dlf.org og klik på ”OK 
2015 – Urafstemning STEM HER”. 
Som ansat efter en kommunal over-
enskomst vælger du herefter at klikke 
på ”STEM HER OM DET KOMMU-
NALE AFTALERESULTAT”. Hvis 
du er ansat efter en statslig overens-
komst, vælger du at klikke på ”STEM 
HER OM DET STATSLIGE AFTALE-
RESULTAT”.

  Indtast dit CPR-nr. Ved godkendt log 
in får du adgang til den elektroniske 
stemmeseddel.

  Klik på ”JA” eller ”NEJ”, og klik heref-
ter på ”AFGIV STEMME”

  Når du har afgivet din stemme, skal 
du bekræfte dit valg ved at klikke 
på ”BEKRÆFT”. Hvis du ikke kan 
bekræfte dit valg, vender du til-
bage til stemmesedlen ved at klikke 
”FORTRYD”. Din stemme er først 
registreret, når du har klikket på ”BE-
KRÆFT”.

Hvis du ikke bliver logget ind
Hvis du mener, at du er stemmeberettiget 
men ikke bliver logget ind til afstemningen 
ved anvendelse af korrekt CPR-nr., kan 
det skyldes, at vores medlemssystems 
oplysninger om din ansættelse ikke er kor-
rekte. Kontakt foreningen i åbningstiden 
kl. 8.30-16.00 (fredag kl. 8.30-15.00) på 
tlf. 33 69 63 00, mellem kl. 16 (fredag kl. 
15) og kl. 20 på tlf. 33 69 62 28.

Afslutning af 
afstemningen

Der kan stemmes om aftaleresultatet 
vedrørende overenskomst- og aftalefor-
nyelsen indtil mandag den 16. marts 2015 
kl. 16.00, hvor der bliver lukket for stem-
meafgivning.

Urafstemning – det 
kommunale område

I henhold til Danmarks Lærerforenings 
vedtægters § 23 sendes aftaleresultatet 
vedrørende overenskomst- og aftaleforny-
elsen på det kommunale og regionale om-
råde til urafstemning blandt foreningens 
kommunalt ansatte medlemmer.

Hvem har stemmeret?
Stemmeberettigede ved afstemning er 
kommunalt og regionalt ansatte medlem-
mer i fraktionerne 1 og 2 m.fl., der på 
afstemningstidspunktet er optaget som 
almindelige medlemmer.

Hvem har ikke stemmeret?
a)  Medlemmer af IMAK – kreds 161
b) Medlemmer i fraktion 5 (studerende)
c)  Statstjenestemandspensionister og 

overenskomstpensionister
d)  Kommunale chefer
e)  Særlige medlemmer i fraktion 6
f)  Medlemmer ansat efter statslige over-

enskomster og aftaler
g)  Medlemmer, som arbejder under sær-

lig aftale, som er indgået mellem DLF 
og arbejdsgiveren (typisk henført til 
kreds 181).

Skoleledere
Medlemmer af Skolelederforeningen skal 
afgive stemme via Skolelederforeningens 
hjemmeside skolelederne.org.

Vejledende urafstemning – 
det statslige område 

Hovedstyrelsen har besluttet, at der 
denne gang gives de statsansatte med-
lemmer adgang til at stemme om det 
statslige forhandlingsresultat. Urafstem-
ningen er vejledende for hovedstyrelsen, 
der ifølge foreningens vedtægter har 
kompetencen til at tage endelig stilling 
til det statslige aftaleresultat. Afstem-
ningsperioden for denne vejledende 
urafstemning vil være sammenfaldende 
med afstemningsperioden for den kom-
munale urafstemning. Da forhandlingerne 
om organisationsaftalerne for de enkelte 
ansættelsesområder i skrivende stund 
endnu ikke er afsluttede, kan der blive tale 
om at ændre afstemningsperioden for den 
vejledende urafstemning om det statslige 
forhandlingsresultat. Følg med på dlf.org. 

Hvem har stemmeret?
Stemmeberettigede ved den vejledende 
urafstemning er statsansatte medlemmer 
i fraktionerne 1 og 2 der på afstemnings-
tidspunktet er optaget som almindelige 
medlemmer. Det gælder f.eks. medlem-
mer ved de private gymnasiers grundsko-
leafdelinger, medlemmer ved SoSu-skoler 
og medlemmer ved Røde Kors.

Information om 
aftaleresultatet

Du finder information om aftaleresul-
taterne her i bladet, på Danmarks Læ-
rerforenings hjemmeside dlf.org og på 
Folkeskolens hjemmeside folkeskolen.dk. 
Du kan også få information fra din tillids-
repræsentant på dit arbejdssted.

Urafstemning OK 2015
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