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Medlemsnyt nr. 15 - 2018 
 
 
Kære medlem  
 
Spørgeskema 
Tusind tak for hjælpen til jer alle (59 %), der brugte tid på at udfylde spørgeskemaet. Jeg er klar over, 
det tog tid at udfylde, men det er vigtigt for vores videre arbejde. Vi er spændte på at se den samlede 
rapport, så vi ved, hvad det er, vi skal arbejde videre med. Det hele handler om muligheden for at 
indgå i et samarbejde om en arbejdstidsaftale. Nu skal Viden og strategi lave en opsamlende analyse 
af alle svar. Spørgeskemaet blev sendt til alle ansatte på vores overenskomst, men de medarbejdere, 
der ikke arbejder under Lov409, har af gode grunde ikke svaret, da de har en anden arbejdstid.  
Vi har haft de første par møder med udvalget i forhold til at lave en lokalaftale. Det har været gode 
møder, men da vi alle ønskede et større overblik over jeres ønsker, blev vi enige om et spørgeskema. 
Der kan eventuelt blive indkaldt til nogle fokusgruppeinterview, hvis Viden og Strategi har brug for at 
få svar eller andet specificeret. Planen er, vi skal have noget klar, der kan bruges i forhold til næste 
års planlægning i foråret - I vil selvfølgelig blive holdt orienteret. 
 
Kongres 
I forrige uge var vi på kongres i København. Det var en god kongres, der blev indledt med en tale af 
Per Christensen fra 3F, der bakkede op om os i og omkring folkeskolen. Han sagde bl.a.: “Det kræver 
tid til forberedelse, hvis eleverne skal modtage god undervisning”, hvilket vi selvfølgelig kun kan 
bakke op, men det var godt at høre en udefra sige det højt. Derudover handlede en del om forløbet 
omkring OK18 - hvordan blev kommunikationen opfattet? Hvad skal vi være opmærksomme på i 
2021? Det var en overordnet evaluering af forløbet, der vil blive arbejdet videre med. Derudover var 
der en del debat om, hvad en god aftale er? Handler det om et undervisningsmax eller, er tillid og 
professionel kapital det vigtigste? Den debat er ikke slut, for der er så mange nuancer i forhold til en 
god aftale. 
Man skal jo ikke bare have en aftale for aftalens skyld. 
 
Løntjek 
Jeg har før gjort opmærksom på, det sagtens kan betale sig at få sin lønseddel tjekket. Vi har fundet 
fejl hvert år i enten løndelen eller pensionen. Ingen laver fejlene med vilje, men de kan opstå. 
Der er løntjek i uge 46 og uge 47, så send jeres lønsedler ind til os på mail 122@dlf.org eller pr. post, 
så skal vi tjekke, om det hele er korrekt. 
 
Med dette medlemsnyt vil jeg også ønske jer en rigtig hyggelig december og en glædelig jul. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Busk 
Formand, Fjordkredsen DLF 
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