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Ringkøbing, den 25. august 2017 

 
Medlemsnyt  

 
Kære medlem af Fjordkredsen 
 
Så har vi taget hul på et nyt skoleår. Jeg håber, I har haft en fantastisk ferie, hvad 
enten I har nydt den danske eller den udenlandske sommer – bare I har haft 
oplevelsen af at være nede i gear, så der er fornyet energi til kommende skoleår. 
 
Budget: 
 
Vi har været til den første budgetorientering, og der er heldigvis ingen besparelser på 
vej. Det ser faktisk ikke helt tosset ud. De millioner, der blev tilført folkeskolen sidste 
år, er også med i kommende budget. 
Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i Ringkøbing – Skjern Kommune har været 
med til at løfte en kæmpe opgave i forhold til besparelserne i RKSK 3.0, og det viser 
sig nu i budgetter uden varslede besparelser. Hvordan politikerne så vil bruge 
pengene, ved vi først i dag kl. 14.00, når vi får fremlagt deres planer.  
 
Er du OK?: 
 
”Hjælper det at sende min lønseddel ind til løntjek”? Ja, det kan være en god idé at få 
den tjekket. Sidste år fik ca. 10 % af Fjordkredsens medlemmer tjekket deres 
lønsedler, hvilket resulterede i fundet af knap 100.000 kr. fordelt på flere medlemmer. 
I år er der igen mulighed for løntjek. I uge 38 og 39 holder vi igen løntjek. I kan 
indsende lønsedler til 122@dlf.org eller sende med posten. Vi har særligt fokus på 
sammenhængen mellem jeres planlagte undervisningstimetal på opgaveoversigten 
sammenholdt med den lønudbetaling af undervisningstillæg, der er, jeres anciennitet 
og lokalt indgåede aftaler om funktionstillæg.  
 
Krav til OK 18: 
 
I foråret 2018 skal vi stemme om en ny overenskomst. Arbejdet med at planlægge og 
opstille krav, er i fuld gang i forhandlingsfællesskabet. 
Hovedstyrelsens foreløbige krav handler overordnet om: 

 Løn  
- Generelle procentvise lønstigninger. 
- Lønforhøjelser til LC-gruppen. Det er os. 

 Arbejdstid 
- Aftalte rammer for arbejdstiden – ikke Lov409. 

 Tryghed 
- Pligt til at kommunen tilbagekalder en opsigelse, hvis der opstår ledigt job i 

opsigelsesperioden. 
- Ret til uddannelse i opsigelsesperioden. 

 Efteruddannelse 
- Påbegyndelse af en uddannelsesfond for LC-gruppen.  
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 Øvrige 
- Initiativer, der hjælper nyuddannede. 
- Forbedrede rettigheder, der skal modvirke nedslidning i det længere 

arbejdsliv. 
- Ændringer, der forbedrer aftalen om fravær af familiemæssige årsager. 
- Indsats vedr. det psykiske arbejdsmiljø. 
 

 
Vi har fra Fjordkredsens side efterfølgende indsendt krav, vi ønsker medtaget. Det 
ene drejer sig om krav om lønforløb for psykologer og konsulenter. Det andet krav 
drejer sig om børnehaveklasseledernes løn. 
Der er ingen tvivl om, at det springende punkt i forhandlingerne kan blive Lov409. Vi 
er en af de få kommuner uden en aftale, så selvom den politiske beslutning i RKSK, 
har ført til mange gode skoleaftaler, så ønsker vi stadig en ensartethed for alle 
medarbejderne på kommunens skoler. Fjordkredsens holdning er, der skal ske noget 
på det område velvidende, at det kan få konsekvenser at holde fast.  
De endelige krav skal vedtages af kongressen i uge 41, og det vil I høre mere om. 
 
Uddannelsesdebatten: 
 
Fredag og lørdag d. 8. og 9. september er der uddannelsesdebat i Nr. Nissum. Det 
overordnede tema er ”Kvalitet i undervisningen”. Der er lagt op til nogle gode 
debatter med både forskere, politikere, skole og forældre, lærere og pædagoger. 
Lørdag kan du i DLFs telt stille spørgsmål til Anders Bondo Christensen fra ca. kl. 
12.00 til kl. 13.00, så kom og få et svar. 
For nærmere info om programmet: www.uddannelsesdebatten.dk 
 
Facebook: 
 
Vores facebook blev engang i tidernes morgen oprettet som kommunikations-
mulighed under lockouten. Efterfølgende har den været stille, men nu er den aktiv 
igen, så I kan følge det sidste nye der.  
 
Med ønsket om en rigtig god weekend. 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Busk 
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