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Kære alle 
 
OK18 
Så er afstemningen om OK18 i gang, og jeg vil opfordre alle medlemmer til at gå ind på 
’Min side’ og aflevere sin stemme. Som I forhåbentligt er bekendte med, har BLF’s 
kredsstyrelse diskuteret OK-resultatet grundigt, og vi kom til den konklusion, at vi 
anbefaler at stemme ja til OK18. Der er adskillige positive elementer i resultatet: 

- Pæn lønstigning, der forbedrer reallønnen  
- Starten på et lønforløb for PPR – psykologer og konsulenter 
- Lønløft for både børnehaveklasseledere og UU-vejledere 
- Lejrskole – der er nu aftalt rådighedstjeneste for de sidste 10 timer 

Som I ved, blev der ikke lavet en aftale vedrørende vores arbejdstid, hvilket selvfølgelig er 
en kæmpe torn i øjet. Der bliver i stedet nedsat en kommission, der skal lave en grundig 
undersøgelse af, hvordan man bedst muligt understøtter gode arbejdsforhold, og 
rapporten skal efterfølgende danne grundlag for en aftale. 
 
Det er fortsat hele forhandlingsfællesskabet, der står bag, og flere organisationsformænd 
har derfor også udtalt, at de vil holde nøje øje med dette arbejde. BLF har en opfattelse 
af, at Anders Bondo har valgt den bedst opnåelige løsning, og dette valg har han ikke 
taget alene, da der er en bred opbakning til det i DLF’s hovedstyrelse. Parterne opfordrer 
desuden til, at man lokalt bakker op om ”en ny start” ved et bedre samarbejde mellem 
kreds og kommune, hvilket også har gjort, at nogle kommuner er i gang med lokale aftaler, 
og det er faktisk lykkedes her på Bornholm. 
 
Lokalaftale på Bornholm 
I går blev vi enige med BRK om en lokalaftale, der har til formål at højne arbejdsmiljøet og 
understøtte en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Konkret er det aftalt for skoleåret 2018/19, 
at lærerne har et professionelt råderum på i gennemsnit 5 timer pr. uge eller 200 timer på 
et skoleår. Derudover er opgaveoversigtens indhold præciseret, ligesom det er beskrevet 
hvilke opgaver, der skal løses inden for det professionelle råderum. 
 
Vi er super glade for, at det er lykkedes os at finde en fælles løsning med BRK, og jeg 
håber og tror på, at denne aftale kan være med til at gøre en positiv forskel. 
Du kan finde aftalen på hjemmesiden under ’Arbejdsliv – Gældende aftaler’ eller ved at 
klikke her. 
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