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Kommissionsrapporten offentliggøres  
 
 
Det er med spænding, at vi den 16. december kan åbne lågen til kommissionsrapporten. 
 
Rapporten kommer ikke med løsninger, men vil blive udgangspunktet for drøftelserne i de kommende 
periodeforhandlinger, og med jul og nytår lige om hjørnet, skal mit ønske være, at der inden næste over-
enskomstperiode er fundet løsninger, der reelt gavner vore folkeskoler og herunder lærernes arbejdsvil-
kår som et afgørende fundament. 
 
”Ny start” var en del af forligsteksten ved seneste overenskomst. Samarbejdet skulle styrkes på alle ni-
veauer- og vi kom også i gang her i vores kommune med en arbejdstidsaftale.  Det er nu tid til, at den skal 
evalueres. Vi må konstatere, at den lokale aftale er tolket og brugt på forskellig vis, men har dog været et 
pejlemærke at arbejde efter. 
 
Et emne vi aftalemæssigt havde fokus på var ændringer i arbejdsopgaverne i løbet af året. Vi har desvær-
re konstateret, at kolleger har fået opgaver pålagt- uden opgaveoversigten er ændret, og lærere har fået 
undervisningstimer over 795 undervisningstimer, uden det har været drøftet med de enkelte lærere.  Til-
lidsrepræsentanterne har i samarbejde med lederne naturligvis arbejdet for, at disse forhold er blevet 
ændret, så lokalaftalens indhold bliver efterlevet på skolerne. Nu ser vi i HLF frem til den fælles evaluering 
af aftalen. Vi skal sikre at den bliver overholdt. 
 
Vores lokale arbejdstidsaftale løber til 2021- og så er ønsket 
fra Helsingør Lærerforenings side helt klart, at vi har en ny 
forbedret centralt aftalt arbejdstidsaftale som fundament. De 
positive vinde, der i øjeblikket blæser fra ”Borgen” - og fra 
KL, må kunne omsættes til et forbedret arbejdsmiljø for læ-
rerne og medføre eleverne får en god og velforberedt under-
visning. Vi kender økonomiens betydning, men parternes 
indstilling til at få løst de presserende opgaver, til at tale 
sammen og finde løsninger synes at være til stede. Lad det 
ikke kun blive ved snakken. Folkeskolen skal have et velfor-
tjent løft. 
Alle ønskes en god jul og et godt nytår. 
 
  / Vera Sandby Hansen 
Formand, HLF. 

 16. 
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PERIODEFORHANDLINGER 

        

Periodeforhandlinger foråret 2020 
 

AFTALT VED OK18: LÆRERKOMMISSION OG FOR-

HANDLING OM ARBEJDSTID INDEN 2021 

 Uafhængig kommission undersøger udfor-

dringer og muligheder med arbejdstidsreg-

lerne. 

 Kommissionen har bl.a. været på skolebe-

søg, besøgt kredse og forvaltninger, inddra-

get forskere, lavet analyser og undersøgt 

lokalaftaler. 

 Kommissionens rapport offentliggøres 16. 

december 2019 

Lærerkommissionen 

Lærerkommissionens rapport offentliggøres den 16. december 2019. Lærerkommissionens rapport kom-

mer i form af anbefalinger, ikke et bud på en aftale. Det betyder meget for de forhandlinger der starter i 

starten af 2020, hvordan rapporten modtages, hvad der fremhæves i medierne og i debatten. Rapportens 

elementer skal danne baggrund for de arbejdstidsforhandlinger, der begynder i marts. Rapporten er ikke 

udelukkende det, der danner baggrund for en forestående aftale. Rapporten kan være en af flere hjælpe-

re til i sidste ende at opnå en aftale, andre hjælpere en de resultater der er opnået som et resultat af den 

del af OK18, der hedder Ny Start. 

KOMMISSION 

PERIODE FORHANDLING + OK21 

 Samspillet imellem kommission, forhandlingen og ”Ny start” kan illustreres sådan:   

 

 

             

            

 1. apr 18          1. jan 19                                     16.dec 19    1. marts 20                         1. april 21                 

’NY START’ 

Ved OK 18 blev der indgået nogle aftaler. 

Det er de aftaler foreningen arbejder 

politisk og kommunikativt med for at få 

en arbejdstidsaftale. 
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Periodeforhandling 

En periodeforhandling er, når parterne forhandler i overenskomstperioden, dvs. perioden i mellem 
overenskomstforhandlinger, hvor en overenskomst gælder. Der var overenskomstforhandlinger i for-
året 2018, næste overenskomstforhandling er i foråret 2021. Ved OK18 aftalte parterne at forhandle 
under overenskomstperioden, og at forhandlingerne skal være afsluttet senest ved overenskomstfor-
handlingerne i 2021. Parterne aftalte ved OK18, at Lærerkommissionens anbefalinger og forslag til løs-
ninger indgår i de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter (KL og DLF repræ-
senteret ved Lærernes Centralorganisation. 

Ny start 

Ved OK18 blev det også aftalt, at der samtidig med kommissionens arbejde indledes et samarbejde i 
mellem KL og DLF. Samarbejdet skal bl.a. undersøge rekruttering og fastholdelse af lærere, styrke sam-
arbejdet i mellem TR og skoleleder samt iværksætte initiativer til at mindske bureaukrati og overstyring. 

I alle kredse af DLF har vi forsøgt at få så meget samarbejde i gang som muligt. Det har også handlet om 
andet end arbejdstid. eksempelvis debatmøder om inklusion, fælles mål el. lign. Resultatet har været 
bedre samarbejde mange steder og i Helsingør Kommune har vi fået en arbejdstidsaftale og en lønafta-
le. Det er også en hjælp i de kommende forhandlinger. 

De vigtigste pejlemærker for foreningens arbejder er: 

 anerkendelse af lærerens professionalisme 

 forståelse for, at folkeskolens undervisning skal være didaktisk funderet 

 anerkendelse og accept af forudsætningerne for, at lærerne kan lave kvalificeret undervisning 

 balance mellem opgaver og resurser 

Skal vi kunne finde fælles løsninger, er det vigtigt, at vi centralt og lokalt har fælles billeder af folkesko-
len og dens udfordringer. Samarbejdet skal sammen med kommissionens anbefalinger skabe forudsæt-
ning for, at der kan indgås en aftale om lærernes arbejdstid ved periodeforhandlingerne, der påbegyn-
des primo 2020. 

 

Foreningen står i en ny situation med nye muligheder, men vi er ikke i mål. 

 

PERIODEFORHANDLINGER 

NY POLITISK SITUATION MED NYE MULIGHEDER. 

 Stor politisk bevågenhed om folkeskolen og rammerne for den gode undervisning netop 

nu. 

 Den nye regerings forståelsespapir og ministerens signaler til lærerne om tillid og sam-

arbejde peger i den rigtige retning. 

 Vi skal bruge opbakningen til at skaffe en centralt aftalt løsning. 

 Fortsætte det stærke fælles arbejde på tværs i organisationen. 

 Positiv udvikling i kredsenes samarbejde med kommuner. 
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PERIODEFORHANDLINGER 

        

16. december 2019   Lærerkommissionens afrapportering offentliggøres 

I vil blive orienteret om rapporten og DLF´s initiativer ude på skolerne og på vores hjemmeside. 

17. december 2019  Stort landsdækkende TR møde i Odense, om  rapporten 

5. februar 2020    Ekstraordinær kongres 

Her forberedes forhandlingerne om en arbejdstidsaftale, blandt andet på baggrund af kommissionens 

rapport. 

Marts 2020    Periodeforhandlingen begynder  

Følg hele processen på vores hjemmeside eller facebook 

 

 

 

Den 18. december 2019 udkommer et julenummer af HLF 

Nyt, med et sammendrag fra Kommissionsrapporten. 

’Tjek din lønseddel’ - Kampagne efteråret 2019 

Igen i år var der flere der benyttede sig af HLF´s løntjek, og der blev fundet fejl. Det er vigtigt at 

sikre sig man får den rigtige løn. 

Hvis du selv vil have større indblik i din lønseddel, kan du hente hjælp på  

https://ok-maerket.dk/er-din-loenseddel-ok/ Her ligger der et eksempel på en tænkt lønseddel, 

der virtuelt gennemgår de fem vigtigste punkter på lønsedlen, som du skal være opmærksom 

på.  

Hvis du vil vide mere om, hvordan din løn er sammensat, og hvad du som minimum skal have i 

løn, så kan du læse mere om det på HLF´s side om løn her: 

http://www.035.dk/loen-vilkaar/loen 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte HLF for en løngennemgang.  

Til et løntjek skal vi bruge: 

 En aktuel opgaveoversigt 

 Lønseddel for samme periode  

 Erfaringsdato 

 Ansættelsessted 

http://www.035.dk
https://www.facebook.com/HLF035/
https://ok-maerket.dk/er-din-loenseddel-ok/
http://www.035.dk/loen-vilkaar/loen

