
Kredsweekend Albertslund, 7. september 2018 
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Hvor skal vi hen nu, du? 



 
Kort præsentation  
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Kort præsentation  
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Morten Kvist Refskov 
 

• Hovedstyrelsesmedlem siden 1. januar 2016 
 

• Kredsformand i Ballerup siden 2012 
 

• TR og kredsstyrelsesmedlem 2010-2012 
 

• Lærer på Rosenlundskolen siden 2006 
 

• Uddannet lærer fra Københavns Dag- og 
Aftenseminarium i 2007  
 

• Opvokset i Hovedstadsområdet  
 

• 35 år, bor i Albertslund med Jeanette (lærer) og 
tre børn: August (11), Asta (9) og Alfred (7) 



Hovedstyrelsen 

       Anders B. Christensen       Dorte Lange Jeanette Sjøberg     Gordon Ørskov Madsen   Thomas Andreasen 
               Formand          Næstformand                 FU/UVU                        FU/OKU                     FU/AOU 
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Undervisning Overenskomst Arbejdsmiljø & Organisation  

Niels Lynnerup (N) 
Tine Agenskov 
Charlotte Catarina Holm 
Ulla Koch Sørensen 
Jenny Maria Jørgensen (LL) 

Regitze Flannov (N) 
Lars Busk Hansen 
Kjell Nilsson 
Morten Refskov 
Kenneth Nielsen 

Lars Sten Sørensen (N) 
Rikke Gierahn Andersen 
Ulrik Nielsen 
Anders Liltorp 
Bjørn Hansen 
Birgit Bruun (pensionist) 

Claus Hjortdal (Skolelederforeningen) 



 
OK18: Disposition 
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OK18: Folkeskolens ‘problemer’  
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Demokrati og ytringsfrihed Lærerlockout og arbejdstidsregler 

Læringsmålsstyring og -platforme Topstyring og ”projektitis” 

Økonomi/velfærd 

Rekruttering/fastholdelse  

Den danske model  Inklusion  Folkeskoleloven/reformen  



OK18: ‘Lærerens arbejdsdag’  
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KL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

7.50 
1.Lektion 

2. Lektion 

3. lektion 
 

4. lektion 

5. lektion 

6. lektion  
 

14.00-15.00 

15.00-16.20 
 

Arbejdstid anvendt på elevernes undervisning 

Forberedelse og efterbehandling af undervisning 

KL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

7.50  
1. Lektion 

2. Lektion 

3. lektion 
 

4. Lektion 

5. Lektion 

6. lektion 

14.00-15.00 

15.00-16.20 
 

Møder samt andre opgaver i tilknytning til undervisningen 

25 lektioner  28 lektioner  



 
OK18: Arbejdstidskrav 
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Danmarks Lærerforening:  

”Vi vil have en overenskomst med forhandlede 
arbejdstidsregler, som erstatter Lov 409!” 

 

 

 

 

 

 

 

Kravformulering:  
Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, 
lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i 
undervisningen.   
  
Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes 
rettigheder på det kommunale arbejdsmarked. 
 
(ordene ”lærer-/lærere” mv. omfatter både lærere og børnehaveklasseledere) 



 
OK18: Finansiering   
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Efter OK13 og FR 
Pris pr. time pr. elev: 57 kr. 
    

÷ 
3-4 milliarder 

Før OK13 og FR 
Pris pr. time pr. elev: 77 kr. 
    



 
OK18: parter, detaljeret  
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Stat 

Kommune/generel 

Kommune/speciel  



 
OK18: Forhandlingsforløbet 
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• Langvarige og svære forhandlinger 
 

• KL ville ikke normalisering - kun fastholde Lov 409 
 

• KL tilbød halvårsnorm:  
”Opgørelse af arbejdstiden og halvårlig udbetaling af overtid 
Arbejdstiden opgøres efter 1.halvår. Såfremt den præsterede 
arbejdstid overstiger den planlagte arbejdstid, godtgøres 
timerne med afspadsering af samme varighed (1:1) i 2. halvår 
eller udbetales med timeløn med et tillæg på 50%. Undertid 
overføres til 2. halvår.” 

 

• Stort pres på fællesskabet 
• Procentvise lønstigninger vs. akademikernes spisepause  
• LO gik enegang i regionerne 

 
 
 



 
OK18: Forhandlingsforløbet – nye veje 
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Overvejede flere scenarier i Hovedstyrelsen 
 
Vores fokus var: 
• Give mærkbare forbedringer i medlemmernes  hverdag – ikke 

kun småforbedringer på Lov 409! 
• Sammenholdet internt i foreningen  
• Sammenholdet i fagbevægelsen 
• Befolkningens opbakning 
• Give mulighed for en ny start for folkeskolen 

 

     

  ”Anden/ny vej” 
 

 
 



OK18: Urafstemningsresultat   
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OK18: Tidslinje 
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OK13 OK15 OK18 OK21  

FSR, lockout & 
Lov 409 

Bilag 4 

? 

Kommission og 
‘Ny start’ 



 
OK18: Evalueringstemaer  
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• Partssamarbejdet i perioden (før, under og efter forhandlingerne) 
 

• Medlemsdebatten om kravopstillingen  
 

• Strategien – valgte vi rigtigt? 
 

• Musketéreden (herunder møder med andre organisationer og 
stormøder/demonstrationer) 
 

• Interessevaretagelse  (herunder forventninger til kredsene og mobilisering) 
 

• Kommunikationsindsats og kampagner  
 

• Forhandlingerne i Forligsinstitutionen 
 

• Inddragelse af Hovedstyrelse og kredsformænd 
 

• Resultat og afstemning (herunder kommunikationen om resultatet) 
 
 



 
OK18: Forbedringer, kommission og ‘Ny start’    
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Arbejdstidskommission  

‘Ny start’  

Konkrete forbedringer  



 
OK18: Konkrete forbedringer 
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Lokalt samarbejde styrkes 

• Mulighed for lokalaftaler specifikt fremhævet 

• Centralt ønske om styrket lokalt samarbejde 

• Kredsen specifikt nævnt 

• Mulighed for central bistand ved dårligt samarbejde 
 

TR fremhævet 

• Partssamarbejdet gennemsyrer papiret 

• Tæt samarbejde TR/SL 

• Drøftelse om ”Planlægning af skoleåret” (punkt 1-3 i bilag 4), herunder dialogen om 
opgaveoversigten 
 

Lejrskole 

• 24-timers afregning: 14 timer + 10 timers rådighedstjeneste  
 

Lønforbedringer  

• Ikke mindst til de mindre medlemsgrupper 
 

Afvisning af arbejdsgiverkrav (forringelser)  

• Reguleringsordning (privatlønsværn), individualisering af løn (AC), spisepause 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
OK18: Arbejdstidskommissionen  
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• Kommissionen skal afdække og analysere udfordringer og 
muligheder med arbejdstidsreglerne 
 

• Forestås af en kommissionsformand, Per B. Christensen, med 
særlige beføjelser 
 

• Kommissionsformanden skal ”fremlægge anbefalinger og 
forslag til løsninger med det formål at skabe størst mulig 
kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og 
styrke den professionelle kapital.”  
 

• Kommissionen søger inspiration i nuværende lokale aftaler 
 

• Dette danner baggrund for de efterfølgende 
arbejdstidsforhandlinger 



 
OK18: Periodeforhandling 
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Kommissionen nedsættes inden sommerferien og arbejder frem til 
udgangen af 2019 
 

Sideløbende iværksættes ”Ny start”-samarbejdet 
 

Forhandlinger om en arbejdstidsaftale påbegyndes allerede i 
starten af 2020 
 

Derfor går der ikke 3 år før der sker forandringer! 



 
OK18: Medlemmer af kommissionen  
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Højesteretsdommer, Lars Hjortnæs, dommer i arbejdsretten og tidligere afdelingschef af lovafdelingen i 
Justitsministeriet. 
 
Skolechef, Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle kommune, tidligere skoleleder i 12 år og tidligere tilknyttet UC 
Lillebælt, som uddannelseschef på lærer - og pædagoguddannelserne. Uddannet lærer. 
 
Skolechef Flemming Skaarup,  Horsens Kommune, tidligere skolechef i Varde Kommune og tidligere 
skoleleder i Middelfart og viceskoleleder i Vejle. Uddannet lærer. 
 
Professor, Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, samt på VIVE (Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Hun er desuden leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse og har i mange år forsket og undervist i motivation, ledelse og styring i både offentlige og private 
organisationer. Senest var hun fra marts 2017 til juni 2018 medlem af Ledelseskommissionen. 
 
Forskningschef, Andreas Rasch-Christensen, Via, Ph.d., har en omfattende erfaring med at gennemføre og 
lede forsknings- og evalueringsopgaver inden for pædagogiske og socialt faglige områder. Har forfattet flere 
bøger og videnskabelige artikler og har siddet med ved bordet i mange råd og udvalg. 
 
Lærer David Møller, Store Heddinge Skole i Stevns Kommune. Han har været it-ansvarlig og daglig leder af 
pædagogisk læringscenter (PLC), har været aktiv i det lokale arbejde med skoleudvikling og har bl.a. 
deltaget som medudvikler af Stevns Kommunes læse- og skrivekompetencecenter, hvor han aktuelt 
underviser. Folkeskolelærer siden 1999. 
 
Lærer Lars Søltoft Buur Holmboe, Mølholmskolen i Vejle Kommune. Han har erfaring fra flere lokale 
udviklingsarbejder og er meget engageret i den lokale skoleudvikling i Vejle Kommune. Folkeskolelærer 
siden 2005. 

 
 

https://www.facebook.com/profile/picture/view/?profile_id=1174871214


 
OK18: Arbejdstidstemaer  
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Undervisningsmaksimum  

 
 

Forberedelsesfaktor  
 

Professionelt råderum  
 

Tid på opgaver 
 

Forberedelsespulje  
 

Normeringsbestemmelser 
 

Tilstedeværelse 

Central vs. 
decentral (lokal) 

aftale? 
 

Myten om den centrale aftale  

Normperiode og varsling 



 
OK18: ”Ny start”-samarbejde 
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• Samarbejdet skal styrke 

arbejdsmiljøet, lærernes 
professionelle kapital og sættes fokus 
på god undervisning 
 

• Sikre nyuddannede en god start 
 
 

 
• Fokus på hvordan rekruttering og fastholdelse kan påvirkes 

positivt, herunder gennem arbejdstidsregler 
 

• Styrke lokalt samarbejde mellem ledelse og TR 
 

• Afdække bureaukrati og overstyring - mere fokus på 
kerneopgaven 

 



 
OK18: Gunstig DLF-position i 2020 
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OK18: Idéer til ”Ny start” 
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Med udgangspunkt i og henvisning til overenskomstfornyelsen – og med de 
50.000 kr. fra DLF i ryggen 
 

• Tag initiativ til rundtur på skolerne med repræsentation fra 
kommunalbestyrelse/forvaltning 

 

• Arrangér debat- eller oplægsaften: ”Hvad vil vi med skolen?” 
(folkeskoleideal) 

 

• Arrangér møder med skolebestyrelse og andre interessenter 
 

• Iværksæt ”professionel kapital” i skolevæsenet eller på enkelte skoler 
 

• Afhold medlemsmøder med fokus på den/de vigtigste forbedringer 
 

• Brug undervisningstimetalsundersøgelsen aktivt og målrettet til at opnå 
arbejdstidsforbedringer  
 

• Arrangér kurser for tillidsvalgte   



 
OK18: Initiativer og aktiviteter  
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Hvordan er DLF gearet til fremtiden? Økonomi og samarbejde:  
DLF & KL/trepartsaftale  

Rådgivningsgruppens anbefalinger DLF-folkeskoleideal 

Ny hovedorganisation/ 
Involverende fagforening 

Arbejdsmiljøstrategi/ 
Professionel kapital  

Lokalaftaleindgåelser Folkeskoleloven og §16b  Public affairs & kommunikation 



 
OK18: Hvad skal forbedres og af hvem? 
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Kongressen  

Medlemmerne  

Hovedstyrelsen  

Kredsstyrelsen  

Tillidsrepræsentanten  

Arbejdsmiljørepræsentanten   

Forretningsudvalget  
Formandskabet  


