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Medlemsnyt – forlig OK18 med løn 
 
 
Kære Medlem 
 
Så kom der også et forlig på lærerområdet i forhold til løn. 
 
Forlig om løn: 
 
Der har været et ønske fra arbejdsgiversiden om, at selve udmøntningen skulle ske i 
slutningen af overenskomstperioden – altså i 2021. Ved forhandling er parterne 
blevet enige om, de generelle lønforhøjelser sker 6 gange i perioden: 
 
Pr. 1. april 2018 ydes en generel forhøjelse på 1,10 pct. 
 
Pr. 1. oktober 2018 ydes en generel forhøjelse på 1,30 pct. 
 
Pr. 1. oktober 2019 ydes en generel forhøjelse på 1,00 pct. 
 
Pr. 1. januar 2020 ydes en generel forhøjelse på 1,60 pct. 
 
Pr. 1. april 2020 ydes en generel forhøjelse på 0,40 pct. 
 
Pr. 1. oktober 2020 ydes en generel forhøjelse på 0,70 pct. 
 
Derudover er der aftalt følgende lønforbedringer pr. 1. april 2019: 
 
Børnehaveklasseledere: 

 For dem på grundløn hæves kvalifikationsløntrinnet efter 12 års ansættelse fra 
løntrin 33 + 7.000 til løntrin 37 (fra 342.292 kr. til 356.530 kr. årligt i aktuelt 
niveau). 

 For dem med personlig ordning (protokollat 2) hæves undervisertillægget fra 
7.900 kr. til 15.400 kr. (fra 10.460 kr. til 20.742 kr. årligt i aktuelt niveau). 

 Der skal indgås aftale om F-løn for vejledning af pædagogstuderende i praktik. 
 
Konsulenter og psykologer: 

 Efter 4 års ansættelse gives alle et kvalifikationstillæg på 6.500 kr. (8.755 kr 
årligt i aktuelt niveau). 

 
UU-vejledere: 

 Funktionstillæg på 7.000 kr. (9.428 kr. årligt i aktuelt niveau) 
 
Fritvalg: 

 Den eksisterende ordning hæves fra 0,64 pct. til 0,83 pct. 
 

 



 

Forlig om arbejdstid: 
 
Der er stadig ikke skrevet under på Lov 409, selvom der er indgået forlig mellem KL 
og LC. 
 
KL og LC er enige om, at dette OK18-resultat er udtryk for et fælles ønske om et 
fornyet samarbejde. Det er parternes ønske, at det fornyede centrale samarbejde 
kan inspirere til et styrket samarbejde lokalt mellem kommunen og kredsen. Der er 
mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler. 
 
En af de lokale parter kan i tilfælde af, at samarbejdet ikke fungerer, søge bistand 
hos de centrale parter til at etablere samarbejdet. 
 
Periodeforhandlingen ved kommissionen skal give lærerne en arbejdstidsaftale 
senest i 2021. 
Kommissionen har vide beføjelser til allerede i perioden frem mod ultimo 2019 at 
stille forslag om nye arbejdstidsregler samt ændringsforslag til de gældende regler. 
 
Kommissionen skal komme med anbefalinger og konkrete forslag, som skal fremme 
god undervisning. Det vil danne grundlag for en ny forhandling om arbejdstidsaftale 
for lærerne. 
 
Lærerne får nu afregning for hele arbejdstiden under lejrskole. (Det har vi ikke brugt 
overenskomstmidler til). 
 
Kredsens anbefaler: 
 
Vi har i kredsstyrelsen vendt forligets for og imod. På baggrund af nedenstående er 
det en enig kredsstyrelse, der anbefaler et ja. 
 
Bliver det et JA, så ser vi muligheder for at komme væk fra konfliktretorikken i forhold 
til samarbejdet med kommunen.  
På baggrund af forligets tekst - KL og LC er enige om, at dette OK18-resultat er 
udtryk for et fælles ønske om et fornyet samarbejde….   
har vi tillid til at vores lokale politikere vil styrke dette samarbejde. 
 
Bliver det et NEJ, så vil vi være i konflikt 5 dage efter. En konflikt, der kun omfatter 
lærerne. Det vil højst sandsynligt ende med et lovindgreb fra regeringen, der ikke vil 
give os meget andet end Lov 409 at arbejde videre med de næste tre år. Vi havde 
gerne taget konflikten, hvis vi kunne se, det ville gavne lærerne. 
 
Kredsens vurdering er, at der ikke er perspektiv i en konflikt, og det vil ikke gavne 
lærerne mere end at indgå forlig, så vi kan arbejde os frem mod en ny start. 
 
Vi vil gerne slå fast, at et JA til forliget ikke er en blåstempling af Lov 409, hvilket er 
skrevet i teksten. 
 
Afstemning: 
 
Fra fredag d. 25. maj 2018 kl. 8.00 frem til søndag d. 3. juni kl. 16 skal der afgives 
stemme i forhold til det indgåede forlig. Der stemmes om et samlet forlig for både 
arbejdstid og løn. 
Der kan stemmes JA eller NEJ. Stemmen registreres, når du klikker på ”Bekræft”. 
Der kan ikke ændres i stemmen, og du kan ikke stemme blankt. 



 

 
Hvad enten du stemmer det ene eller det andet, så vil jeg gerne opfordre dig til at 
stemme, så vi får en høj stemmeprocent, da det på længere sigt er med til at 
fastholde og forsvare foreningens forhandlingsret. 
 
Har du spørgsmål til forliget, så er der mulighed for at ringe til Danmarks 
Lærerforening tirsdag d. 15. maj kl. 17.00 til kl. 21.00. Du er også altid velkommen til 
at ringe til Fjordkredsen. 
 
Med ønsket om en solrig dag. 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Busk 
 
 


