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Søndag aften d. 15. februar faldt en aftale på plads mel-

lem KL og Lærernes Centralorganisation Aftalen rummer 

som sådan ikke en egentlig arbejdstidsaftale. Det var dlfs 

udgangspunkt, at opnå en arbejdstidstidsaftale, der kunne 

afløse lov 409. Dette var, som det vil være mange be-

kendt, ikke muligt. I stedet har vi fået en række tiltag, der 

skal forbedre lærernes muligheder for at lykkes med opga-

ven rundt omkring i kommunerne.  

Det har været afgørende for DLF ikke at skrive under på 

lov 409. Derfor er lov 409 fortsat folketingets ansvar. Til 

gengæld forlyder det fra DLF, at der fra KLs side denne 

gang har været en anden tilgang til, at få samarbejdet til 

at glide. Således vil det fremadrettet være muligt i KLs 

optik at indgå kommunale aftaler. Muligheden har hele 

tiden været der, men man har ikke tidligere fra KLs side 

lagt op til at indgå kommunale aftaler, og det er et vigtigt 

signal KL her sender. Det store fokus fra DLFs side er sta-

dig på medlemmernes dagligdag; kan man lykkes med 

opgaven? Kan man nå sin forberedelse?  

KL havde fra starten krævet en afskaffelse af undervis-

ningstillægget. Dette blev afværget gennem forhandlin-

gerne. I stedet er det lave undervisningstillæg erstattet af 

et nyt tillæg for alle på ca. 1400 kr. om måneden. Desuden 

er DLF kommet igennem med at hæve undervisningstil-

lægget over 750 timer til 116,37 i timen.  

Dette tillæg betyder, at det vil blive meget dyrt, hvis en 

lærer har for mange undervisningstimer. Således fungerer 

dette tillæg fremadrettet som et værn mod for meget un-

dervisning. Dette træder i kraft pr. 1/8 2015. 

 

 

En overenskomst er den aftale, som fastlægger 

de løn- og ansættelsesforhold, der gælder for de 

ansatte, som arbejder på overenskomstens om-

råde. Overenskomsten aftales mellem arbejdsgi-

verne og lønmodtagernes organisationer. Den 

indeholder bestemmelser om løn, pension, ar-

bejdstid, ferie, barsel mv. 

Overenskomst 

Desuden er DLF kommet igennem med kravet om en fuld 

normalisering af vores 6. ferieuge, som vi fremadrettet kan 

aftale på lige fod med andre lønmodtagere, dvs. også i un-

dervisningsperioder. 

Lønmæssigt ser det ud til en lille reallønsfremgang i overens-

komstperioden. Pr. 1. april 2016 stiger alle lærere et løntrin. 

Til gengæld bortfalder tillægget for udfasning af 60-

årsreglen, det der på lønsedlen i dag hedder centralt lærer-

tillæg. Også for børnehaveklasseledere på anciennitetsløn vil 

der finde en lønstigning sted. Læs aftaleteksten her: http://

www.dlf.org/media/6017199/lc-kl-forhandlingsprotokol-

ok15.pdf  

Resultatet sendes til afstemning blandt medlemmerne af 

DLF. 

Så faldt lærerforliget på plads 
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Nyt fra HLF... 

Nyt om ordblinde elever i Helsingør  

Pædagogisk Udvalg i HLF sendte i november 2014 spørgs-

mål ud til skolerne for at afdække hvordan fokus er på 

elever med dysleksi og deres læreres kompetencer i for-

hold til undervisning af disse elever – efter O-husets luk-

ning i juni 2014. Tilbagemeldingen var, at der er stor for-

skel på hvad der bliver sat i værk på de enkelte skoler/

matrikler i Helsingør Kommune.  

”Der arbejdes i øjeblikket med at lægge licenser og support til de IT-programmer, der understøtter de ordblinde elever i un-
dervisningen, ud på skolerne.” 

”Skolelederne har en opmærksomhed på, at der er sat tiltag i værk for at give eleverne tilstrækkelig støtte og specialundervis-
ning. Skolelederne følger og justerer på disse tiltag løbende.” 

”Skolerne peger i den sammenhæng på, at der er brug for kompetenceudvikling, så lærerne bliver klædt på til at undervise de 
ordblinde elever efter metoder, som bygger på den nyeste forskning på området.” 

”Der er blandt skolelederne et ønske om, at der på tværs af skolerne udarbejdes fælles retningslinjer for, hvordan vi i Helsin-
gør Kommune varetager opgaven at undervise ordblinde elever målrettet og differentieret.  Center for Dagtilbud og Skoler har 
i gang sat dette arbejde. Disse retningslinjer vil indgå i den kommende ”Vejledning for sprog og læse/skriveudvikling”, som 
Center for Dagtilbud og Skoler udarbejder i løbet af første halvdel af 2015.” 

I vores kommende MUS-samtaler vil det derfor være relevant igen at tale om kompetenceudvikling i forhold til undervisningen 
af ordblinde elever, med henvisning til ovenstående referat. 

Der er ny ordblindetest på vej til alle klassetrin fra 3. klasse. I den forbindelse har HLFs pædagogiske udvalg, repræsenteret 

ved Susanne Risom deltaget i informationsmøde den 26.1 på Sjælland. 

Glædeligt nok, var netop undervisning af ordblinde på Bør-

ne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden den 12/1 2015 og 

disse citater fra referat af mødet giver en vis fortrøstnings-

fuldhed: 

”Overordnet har skolerne generelt et stort fokus på grup-

pen af elever, som er ordblinde eller har ordblindelignende 

vanskeligheder.” 

 ”Langt de fleste skoler benytter BUR’s kompetencecenter 

”ResurseTeam Sprog og Læse/Skriveudvikling”, hvor de får 

støtte og faglig sparring til håndtering af konkrete problem-

stillinger.” 



  

Generalforsamling... 

Kredsstyrelsen inviterer hermed til Generalforsamling i Helsingør Lærerforening onsdag d. 11. marts. 

Vi glæder os til at se jer. 

Så er det den tid på året igen... 


