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OK’18 
Hovedstyrelsen godkendte overenskomstudvalgets indstilling til foreløbige krav. Det er min 
vurdering, at kravene vedr. arbejdstid og kompetencefond er dem, der vil blive debatteret 
mest. Vi diskuterede igen strategien med de forskellige veje i forhold til arbejdstid. 
Professionsaftale via normalisering f.eks. Der er bred enighed om, at vi skal holde alle 
muligheder åbne får at give vores forhandlere det nødvendige råderum. 
 
Børnehaveklasseledernes lønforhold blev taget konkret op. Her valgte hovedstyrelsen - 
efter indstilling fra medlem med børnehaveklasselederne som bagland - at prioritere kravet 
vedr. højere slutløn og udtage kravet vedr. undervisningstillæg. 
 
De foreløbige krav er herefter udsendt til høring i hele organisationen. Efter høring skal 
tilbagemeldingerne behandles først i overenskomstudvalget og herefter hovedstyrelsen, 
som så kan komme med et forslag til kongressen. Der er altså mange muligheder for at 
påvirke kravopstillingen. Jeg har været ude i en del kredse efterhånden og debattere 
kravene og ikke mindst strategien. Det er altid en fornøjelse – så I inviterer bare. 
 
FTF repræsentantskabsmøde 
FTF holder repræsentantskabsmøde den 29. maj. Mødet kommer bl.a. til at indeholde 
drøftelse af FTF/LO 2020-proces og FTF’s digitaliseringspolitik. Hovedstyrelsen godkendte 
temaet for DLF’s indlæg på repræsentantskabsmødet, som bliver Demokrati. 
 
FTF/LO fusion 
Fusionsdrøftelserne er og har i et stykke tid været godt i gang og konturerne af en lokal 
struktur ligger i skitseform. Debatten om repræsentation i MED drøftes også herunder. De 
centrale opgaver i en lokal FTF struktur kunne være: 

 Beskæftigelsespolitik, herunder repræsentation i RAR 

 Uddannelsespolitik, herunder repræsentation i bestyrelser mv. 

 Erhvervs- og vækstpolitik 

 MED i kommuner og regioner 
Foreløbig ser det ud til, at det lokale arbejde kunne organiseres om LO’s nuværende 35 
sektioner. Herudover i en regional samlende struktur om 5-8 fællesskaber. 
 
Ordinær kongres 
Hovedstyrelsen indstillede den foreløbige dagsorden, som udover de faste punkter 
indeholder OK’18 kravopstilling samt drøftelse af folkeskoleideal. 
 
Lærerarbejdsliv 
Der er udarbejdet en ny undersøgelse vedr. lærerarbejdsliv som opfølgning på 
undersøgelsen fra 2002 vedr. ”Det gode lærerliv”. Undersøgelsen peger entydigt på, at 
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eleverne er centrum for et godt arbejdsliv. Elevernes sociale og faglige udvikling er den 
mest betydende faktor for et godt arbejdsliv som lærer. Herudover er der selvfølgelig en 
række andre faktorer herunder rammerne, der har stor betydning. Undersøgelsen 
offentliggøres ikke endnu, men jeg kan mundtligt give en gennemgang på FAK. 
 
Skolebaseret læreruddannelse 
Flere læreruddannelsesudbydere har allerede eller arbejder på at udbyde en 
læreruddannelse, der er knyttet til en ansættelse i folkeskolen. Hovedstyrelsen vedtog et 
politikpapir, der samler op på vores anbefalinger. Kredse, der har kommuner, der barsler 
med at indgå i disse projekter, bør kontakte DLF. 
 
 


