
Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018, har fremlagt sin rapport. Om 

den kan kaldes en julegave kan nok diskuteres. Rapporten og DLF’s umiddelbare reaktioner kan man læse på 

dlf.org.  

 

Rapporten har en stor og grundig analysedel, som giver et fælles billede af de udfordringer, der kendetegner lærer-

nes arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, der SKAL tages hånd om og som mange lære-

re i Albertslund kan nikke genkendende til: 

 

 Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og faglig 

udvikling 

 En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

 En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

 Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde på 

skolen 

 Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov 

 

Kommissionen lægger vægt på samarbejde på alle niveauer. Det gælder på den enkelte skole, det gælder i kommu-

nerne, og det gælder mellem DLF og KL centralt. Samarbejdssporet er et centralt udtryk i kommisionsrapporten, som 

I kommer til at høre flere gange i forårets forløb. Det handler om, at hvis forhandlerne skal lykkes, skal de tænke nyt 

sammen.   

 

Ifølge kommissionen er det vigtigt, at der er et forpligtende, reelt samarbejde, hvor vi tager et fælles ansvar for at 

forbedre lærernes arbejdssituation og dermed skabe bedre undervisning. Målet med forhandlingerne i det nye år er 

at finde løsninger på de udfordringer, som kommissionen peger på. Herfra er der en berettiget forventning om, at 

parterne finder hinanden.  Kommissionen har gjort sit, og i det nye år tager parterne over. Forhandlingerne starter i 

marts, og det er målsætningen, at der kan landes en aftale hurtigst muligt derefter, gerne allerede i slutningen af 

april.  

 

I tirsdags var kredsstyrelsen og tillidsrepræsentanterne fra Kreds 25 til stormøde sammen med ca. 1700 andre tillids-

repræsentanter for at høre kommisionsformanden fremlægge rapporten samt give input til det videre arbejde. 
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 Kommissionsrapporten 

Sæt kryds i kalenderen fre-

dag den 13. marts, hvor vi 

afholder generalforsamling 

på Egelundskolen.  

https://www.dlf.org/media/12970722/laererkommisionsrapporten.pdf
https://www.dlf.org/


Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00- 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

 

Nyt lønkort med lønstigning 
Overenskomsten fra 2018 indeholder en lønstigning pr. 1. januar 2020. 

Det betyder, at alle lærere og børnehaveklasseledere stiger cirka 500 

kroner i løn om måneden. De nye lønkort kommer på hjemmesiden i 

januar. 

Kreds 25 ønsker med 

disse ord alle en rigtig 

glædelig jul og et godt 

nytår.  
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WWW . KREDS25 . DK  
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https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK

