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Leder 
Skoleårets planlægning er i fuld gang, det kræver meget af alle på skolen. Dialogen omkring opgaverne er 
vigtige, så alle ved hvad der forventes. Skolelederen har i den forbindelse en vigtig opgave. Skolelederen 
skal sørge for, at der er dialog om opgaveplanen for den enkelte lærer/bh.kl.leder. Det er vigtigt, at I i 
denne dialog får talt om opgavernes omfang og får afstemt forventningerne til opgavernes udførelse. 
I OK 18 forliget står der: ”Det er en målsætning, for de centrale parter, at der er et tæt og tillidsfuldt samar-
bejde mellem TR og skoleleder!”, der står videre; ”Forud for skoleåret drøfter leder og TR, hvordan plan-
lægningen af skoleåret foregår på skolen, herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgave-
oversigten.” Parterne har i forhandlingerne understreget både hvor vigtigt samarbejdet mellem TR og sko-
leleder er, men også hvor vigtig dialogen omkring opgaveplanen er. 
Jeg håber, at den gode dialog trives rundt om på skolerne, det er nu en gang det bedste udgangspunkt for 
et godt arbejdsliv. 
 
Jeg håber I alle får slappet af i det skønne sommervejr, og at I kan afse et par timer til medlemsmøde på 
onsdag. 
Rigtig god pinse. 
Tina Beck-Nilsson - formand 

 
OK 18 
Alle OK forhandlingerne er afsluttet, og resultaterne bliver sendt til afstemning i disse dage. For vores ved-
kommende i DLF, starter afstemningen fredag 25. maj 2018 kl. 8.00 til søndag 3. juni 2018 kl. 16.00. Bladet 
Folkeskolen udkommer den 24. maj med nærmere forklaring i forhold til valget. 
Vi har tidligere skrevet ud om resultatet i forhold til arbejdstid, og det bliver der rig mulighed for at spørge 
ind til ved medlemsmødet, som du selvfølgelig kommer til . 
I forhold til løn er der pæne generelle lønstigninger til os alle. Og i forhold til nogle af de krav vi har stillet, 
er der også pæne gennembrud. 

 For børnehaveklasseledere på grundløn hæves kvalifikationsløntrinnet med fuldt gennemslag efter 
12 års ansættelse fra løntrin 33 + 7.000 til løntrin 37. Dette betyder konkret at indplaceringen efter 
12 år ansættelse stiger fra 342.292 kr. til 356.530 kr. årligt i aktuelt niveau (område gruppe 0). 
For børnehaveklasseledere på personlig ordning (protokollat 2) hæves undervisertillægget fra 7.900 
kr. til 15.400 kr. i 31.3 2000 niveau. Dette betyder konkret at undervisertillægget stiger fra 10.640 
kr. til 20.742 kr. i årligt aktuelt niveau. 
Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for vejledning af pædagogstuderende i praktik. 

 Efter 4 års ansættelse gives til alle konsulenter og psykologer på overenskomsten et centralt aftalt 
kvalifikationstillæg med fuldt gennemslag på 6.500 kr. i 31.3 2000 niveau. Dette svarer konkret til 
8.755 kr. årligt i aktuelt niveau. 

 Fritvalgstillægget hvor den ansatte kan vælge imellem løn og pension, hæves med 0,19 fra 0,64 
pct. til 0,83 pct. 

 

Medlemsmøde om OK 
Husk medlemsmødet med Gordon Ørskov Madsen den 23. maj kl. 16.30-18.30 på Holmeagerskolen. Vi hå-
ber rigtig mange vil dukke op og lytte, stille spørgsmål og give udtryk for holdninger. Det et vigtigt, at vi alle 
deltager i diskussionen om retningen for vores fælles forening og for vores fælles vilkår i folkeskolen.  
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Ekstraordinær generalforsamling 
Onsdag den 2. maj 2018 afholdt vi ekstraordinær generalforsamling. Kredsstyrelsen ønskede en vedtægts 
ændring, der ændrede sammensætningen af kredsstyrelsen fra 5 til 4 personer. Det blev vedtaget enstem-
migt blandt de fremmødte. 

 

Har du været på lejrskole eller ekskursion? 
 
Du har krav på fraværsgodtgørelse, når du har været på lejrskole eller ekskursion. Reglerne står i 
Personalets ABC, som findes på Mit Greve. 
 
Her kommer en kort gennemgang: 
 
Ekskursioner (fravær uden overnatning):  
Uden for kommunen og af mindst 5 timers varighed:  
Rimelige merudgifter til måltider, småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet o.l. refun-
deres mod dokumentation inden for en maksimumsgrænse på kr. 150,- pr. dag. 
 
Lejrskoler (fravær med overnatning): 
Her udbetales time- og dagpenge, der er et beløb pr. døgn og et beløb pr. time. Hvis lejrskolen 
starter mandag morgen kl. 8.00 og slutter fredag kl. 15.00 er der dagpenge for 4 døgn og time-
penge for 7 timer.  
Der reduceres i døgnbeløbet, hvis kosten er betalt af kommunen eller andre. 
Der er et fraværsgodtgørelsesskema, som bruges til at indberette fraværsgodtgørelse, både på 
ekskursioner og lejrskoler. 
 
Ud over fraværsgodtgørelsen udbetales tillæg for deltagelse i lejrskole (Arbejdstidsreglernes § 
14.) 
 
HUSK 
 

 Vil du vide mere om:  
 Forhandlingsprocessen OK18  

 Resultatet af OK18 forhandlingerne.  

 Den fremadrettede indsats for lærernes arbejdsvilkår.  

 Vil du gerne have en afklaring, før du deltager i afstemningen om OK18.  

 

Så kom og mød Gordon Ørskov Madsen fra DLF´s hovedstyrelse. Han er formand for overens-

komstudvalget og har været med i hele forløbet.  

 

Tilmeld dig i dag til din TR 


