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Kære alle. 
 
Urafstemning om OK 15 
Som bekendt er der indgået en aftale mellem KL og LC, som i dag er sendt til 
urafstemning. Der er tale om nogle lønforbedringer, der samlet set giver en 
reallønsforbedring, samtidig med at nogle af vores ulempetillæg fordeles på en ny og 
mere enkel måde. 
 
Der kunne ikke blive enighed om en decideret arbejdstidsaftale, men der er lavet et notat, 
der blandt andet sætter fokus på forberedelsen, så lærere og børnehaveklasseledere 
sikres mulighed for at levere god undervisning. I notatet er der nævnt 15 punkter, der er 
inddelt i emnerne: 

- Planlægning af skoleåret 
- Arbejdstidens tilrettelæggelse  
- Arbejdstidens opgørelse 

Der er blandt andet lagt op til, at man skal have defineret sin forberedelsestid, samtidig 
med at den tid så ikke umiddelbart kan bruges til andre opgaver. 
 
Man kan selvfølgelig sige, at der kun er tale om en hensigtserklæring, men når KL og LC 
laver dette notat, er det noget de mener på begge sider af bordet. Kommunalbestyrelsens 
og ledelsernes ansvar bliver i den grad præciseret i notatet, og der er i den forbindelse 
lagt op til en opfølgning på, at de lykkes med at opfylde de 15 punkter. Du kan læse 
meget mere om resultatet i særudgaven af ”Folkeskolen” og her. 
 
Jeg vil til sidst nævne, at man ikke stemmer om lov 409, da den er vedtaget i folketinget 
og fortsat gælder.  
 
Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at stemme, da en høj stemmeprocent altid er vigtig. 
Derudover vil jeg gerne anbefale et JA til resultatet, da det giver både lærerforening, 
tillidsrepræsentanter og lærere/børnehaveklasseledere nogle vigtige håndtag i arbejdet 
med at sikre nogle bedre arbejdsvilkår – også her på øen. 
 
Du kan stemme ved at klikker her: http://dlfweb.dlf.org/ok15kom/ok15_stem_her_forside   
 
 
Venlig hilsen 

 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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