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I dette nummer 

OK 18 resultat af urafstemning 

 

3 ud af 4 stemte ja 
Et flertal af Danmarks Lærerforeningens 
medlemmer har stemt ja til OK18-resultatet. 

74,6 procent af lærerne på det kommunale og 
regionale område stemte ja til OK18-forliget, 
mens 25,4 procent stemte nej. I alt deltog 
41.939 DLF-medlemmer i urafstemningen, hvil-
ket er en rekordhøj stemmeprocent på 78,1.  

I Brøndby har 253 ud af 338 stemmeberettigede 
afgivet deres stemme (74,9%). 68,4% stemte JA 
og 31,6% stemte NEJ 

Det er rigtig flot, at så mange medlemmer har 
deltaget i urafstemningen. I Brøndby Lærerfor-
ening er vi glade for, at et flertal har stemt ja, da 
vi mener at dette kan være vejen til positive for-
andringer for lærerne og børnehaveklasseleder-
ne, men vi er også helt opmærksomme på, at en 
betydelig del har stemt nej.  

Da vi som optakt til afstemningen var rundt på 
kommunens skoler for at debattere ok-resultatet 
og dets muligheder, oplevede vi en god tone i 
debatten, trods de meget forskellige holdninger 
til, hvordan vi bedst muligt kommer af med Lov 
409.  

Nu handler det lokalt om, at vi sammen med for-
valtningen, får implementeret OK-forliget i vores 
lokale aftale. Dette arbejde regner vi med at få 
på plads inden sommerferien. 

Den lokale stemmeprocent 

OBS OBS OBS  

Som led i den ny persondataforordning fra 
EU, skal vi gøre opmærksom på, at hvis du 
IKKE ønsker at modtage Brøndby Lærerfor-
enings nyhedsbrev, bedes du sende en mail 
til 015@dlf.org, og skrive ”Nyhedsbrev nej 
tak” i emnefeltet.  



 

Side 2 
 

Ekstraordinær kongres torsdag d. 7/6 

NYHEDSBREV 

 309 delegerede var mødt op til DLF’s ekstraordinære kongres i Øksne-
hallen, København, for at inspirere hinanden til, hvordan mulighederne i 
den nye overenskomstaftale bedst sættes i gang. 
  
Kongressen er Danmarks Lærerforenings øverste politiske myndighed og kommer i kølvandet på 
det overenskomstforlig, som netop er indgået, fordi det er vigtigt "at få ført mulighederne ud i livet, 
så det hurtigst muligt bliver til konkrete forbedringer for medlemmerne", som næstformand i DLF 
Dorte Lange siger det. Der var dog op til flere kongresdelegerede der påpegede, at man allerede 
var i arbejdstøjet, og i øvrigt havde været det længe… 
 
Udover den interne debat havde DLF inviteret formand for KL's børne- 

og undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen (A) til at tale på kon-

gressen hvor han både talte om folkeskolens fremtid, målstyring og om 

forventningerne til samarbejdet med DLF. Her følger et par udvalgte cita-

ter: "Det er ved Gud en vigtig opgave, vi sætter i gang nu. Det handler 

om ansvaret for den fælles skole. Ansvaret for folkets skole. Man kan 

sige det så banalt, at det næsten ikke får den vægt, det skal have, men 

folkeskolen er den vigtigste og mest bærende samfundsinstitution vi har. 

Vi kan ikke undvære den, hvis dette samfund skal hænge sammen", lød 

det fra Herlev-borgmesteren. "Vi skal have en skole som danner og som 

uddanner, og måske har vi i al vores fokus på test og resultat lagt så me-

get vægt over i uddannelsessporet, at vi glemte dannelsen. Den skal vi 

have tilbage, for de to ting er gensidigt understøttende og afhængige", 

sagde Thomas Gyldal og fortsatte: "Overstyring er noget skidt. Derfor 

skal vi også i kommunerne se os selv efter i sømmene. Sætter vi for de-

taljerede mål? Følger vi for nidkært op? Hvis vi styrer på en måde, der ikke har værdi for børnene, 

så må vi styre på en anden måde". "Nu er vi, Danmarks Lærerforening og KL, i samme båd. Men nu 

skal vi blive enige om, hvor båden skal sejle hen. Det er en pokkers dårlig ting at sejle sammen, hvis 

man vil forskellige steder hen. Selvfølgelig vil der i den proces være ting, vi ser forskelligt på, og der 

må vi prøve at finde de nødvendige kompromiser", afsluttede Thomas Gyldal.  

Også formanden for den kommission, der frem til slutningen af 
2019 skal se på lærernes arbejdstid, Per B. Christensen, var invi-
teret til at tale på kongressen, hvor han tilkendegav at han vil gøre, 
hvad han kan for, at kommissionsarbejdet ender ud i en arbejds-
tidsaftale. "Bliver det en let opgave? Nej, det gør det bestemt ikke. 
Der vil komme udfordringer. Mange", sagde Per B. Christensen og 
senere understregede kommissionsformanden, at han hverken er i 
lommen på KL eller lærernes formand. "Hvis jeg er noget, så er jeg 
måske en lille smule i lommen på folkeskolen", lød det fra talersto-
len.  

Kommissionsformanden fortalte også, at han både vil besøge kom-
muner, hvor samarbejdet mellem den lokale lærerkreds og kommu-
nalpolitikerne fungerer, og de steder "hvor samarbejdet halter lidt". 
Og så er hans ambition, at arbejdet skal udforme sig i så konkrete 
anbefalinger som muligt. 

I Brøndby Lærerforening er vi spændte på, om Per B. tør tage fat om nældens rod med reformens 
underfinansiering, og dermed direkte også vil henvende sig til folketingspolitikerne, eller om han vil 
begrænse sig til at komme med anbefalinger indenfor de givne økonomiske og lovgivningsmæssige 
rammer; og om Gyldals holdninger til kommunal topstyring når ud i alle landets kommuner. 

   



 

 

Brøndby Lærerforening mener: 

 
Danmarks Lærerforening ● Kreds 15 ● Vestre Gade 6 D ● 2605 Brøndby  

Telefon 4343 6655 ● E-Mail 015@dlf.org ● Hjemmeside: www.kreds15.org 
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Fagfordeling ude på skolerne 

I disse dage bliver der brugt mange kræfter på fagfordelingen til næste skoleår. Det 

er et kæmpe puslespil for skolelederne og medarbejderne at få alle brikker til at fal-

de på plads.  

For Brøndby Lærerforening er det afgørende at lærerne og børnehaveklasselederne føler  sig godt 

klædt på til det kommende skoleårs opgaver, at resursen bliver anvendt fornuftigt, så eleverne i sid-

ste ende kommer til at modtage god undervisning, samt at hele fagfordelingen opleves så transpa-

rent og åben som mulig. 

Når tiden kommer til at drøfte den samlede opgaveoversigt med sin skoleleder, går en del af drøf-

telsen ud på at beskrive den resursemæssige profil. Dvs. det nærmeste vi kommer på tidsangivelse 

for de enkelte opgaver. Til brug for denne drøftelse har vi i Brøndby Lærerforening udarbejdet et 

dynamisk regneark, der skal kan hjælpe til at skabe overblik. Kontakt din TR for udlevering af den-

ne, da den stadig kun forefindes i en ”betaversion”. 

 

Brøndby Lærerforening lige nu 
I øjeblikket arbejder vi med de elementer, der kom på plads med OK18-resultatet fx Ny Start-
samarbejdet. I den forbindelse har vi forpligtet os på at styrke kvaliteten i undervisningen, for-
bedre arbejdsmiljøet og styrke den professionelle kapital, det vedtog vi på den ekstraordinære 
kongres d. 7.06.18 

Det lyder meget godt, men hvordan gør vi så det? 

Lige nu er vi i forhandlinger omkring vores Forståelsespapir, og evt. forbedringer frem mod 2021. 

Hovedstyrelsen i DLF har vedtaget, at alle kredse får tildelt 50.000 kr. til Ny Start-samarbejder lo-
kalt. Vi arbejder på at få stablet et samarbejdsforum på benene, så vi sammen med forvaltning og 
ledere kan få skabt rum til at tage dialogen omkring Forståelsespapiret – vores egen lille kommissi-
on. 

Her ønsker vi, at komme i dialog med skolelederne om hvordan arbejdstiden / Forståelsen kan væ-
re med til at styrke kvaliteten i undervisningen, forbedre arbejdsmiljøet og styrke den professionelle 
kapital, men også om, hvornår samme spænder ben for det der skaber kvalitet. 

Sideløbende har vi yderligere 3 fokuspunkter: 

10.klasse og FGU-reform. Fra politisk hold ønsker man, at 30 % af en ungdomsårgang vælger 
en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. I forsøg på at løse denne udfordring (pt søger 
ca.18 % af en ungdomsårgang erhvervsuddannelse) har man stillet forslag om, at 10.klasse 
skal lægges over i erhvervsskoleregi – det er vi imod og vi arbejder for at anskueliggøre, 
hvorfor det netop er vigtigt at beholde 10.klasse i folkeskoleregi. 

 
Inklusion - vi arbejder på at få medindflydelse på politikken i kommunen. Vi stiller spørgsmålet 

er folkeskolen det rigtige tilbud til alle børn og hvad så, når den ikke er? Brøndby kommune 
har allerede et rigtig godt autismetilbud på BØ – kunne det være en ide, at arbejde videre 
med disse tilbud, nu hvor andre kommuner erfarer, at de nogen gange er nødt til at visitere 
til andre tilbud? 

 
§16b – en forkortet skoledag. Dette fokuspunkt er pt sat i bero. Vi kan ikke komme igennem 

med at forkorte dagen. Børneudvalget har, her i foråret, indstillet til KB, at man ikke ser 
grund til at benytte §16b. Vi har ikke opgivet arbejdet, men lige nu sætter vi kræfterne ind 
på de andre fronter og håber på at holdningen modnes over tid. 


