
 

Tlf. 5695 5055                     Mobil 3032 5055                   E-mail: 071@dlf.org               Web: www.blfnet.dk  

BORNHOLMS LÆRERFORENING Kommandantgården  

DLF KREDS 71  Rosengade 2 B        
    3700 Rønne 
 

BLF-INFO 4, 14. august 2020 

 
 
Kære alle 
 
Arbejdstidsaftalen 
Som I sikkert har lagt mærke til, har KL og DLF/LC indgået en aftale om arbejdstid i 
forlængelse af OK18 og kommissionsrapporten. Det var meningen, at forhandlingerne 
allerede skulle være afsluttede i slutningen af april, men af forskellige årsager kunne man 
ikke blive enige til tiden. Forhandlerne gav heldigvis ikke op, og de står nu med det 
færdige resultat, der om 10 dage bliver sendt til urafstemning hos alle vores medlemmer. 
 
Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse har sendt aftalen til afstemning hos 
medlemmerne og anbefaler enstemmigt et ja. BLF’s kredsstyrelse har – sammen med 
TR’erne - fået en grundig gennemgang af aftalen. Kredsstyrelsen afholdt i går et 
ekstraordinært møde, hvor vi ligeledes har valgt at anbefale et ja til aftalen – også 
enstemmigt. Og hvorfor vil vi så anbefale det? 
 
Vi får på alle niveauer større indflydelse på prioriteringerne for skolen. 

- Der er krav om en drøftelse af det overordnede skolebudget mellem kreds og 
kommune på baggrund af en skriftlig redegørelse, der f.eks. skal indeholde det 
gennemsnitlige undervisningstimetal. Det vil tydeliggøre politikernes ansvar i forhold 
til de økonomiske prioriteringer og projekter, der iværksættes. 

- Der er krav om en skriftliggørelse af den enkelte skoles prioriteringer til TR’en (den 
såkaldte skoleplan), samt en drøftelse mellem TR og ledelse med baggrund i 
denne. TR’en kan dermed bedre gå i dialog med ledelsen om at kvalificere 
prioriteringerne. 

- Der er krav om en drøftelse af skolens prioriteringer mellem ledelse og hele 
lærergruppen. Den samlede lærergruppe får større indsigt og indflydelse på egen 
skole. 

 
Først herefter udarbejdes de enkelte opgaveoversigter. Der er nye skærpede krav til 
opgaveoversigten: 

- Den dannes efter drøftelse med læreren 
- Samtlige opgaver skal anføres 
- Planlagt tid til undervisning 
- Individuel forberedelse skal have et estimeret tidsforbrug 
- Andre opgaver, der forventes at have et omfang på mere end 60 timer, skal 

ligeledes anføres med et estimeret tidsforbrug. 
 
Nogle af elementerne i aftalen har vi allerede i vores lokalaftale, men det er under alle 
omstændigheder en rigtig god idé at få det slået fast i en central aftale, da den er noget 
sværere at få opsagt. Tidsangivelsen på opgaverne er ny, og vi er sikre på, at det vil give 
os alle en meget større gennemsigtighed i planlægningen af vores arbejde. Desuden vil 
der forhåbentlig opstå en oplevelse af retfærdighed, da hele lærerkollegiet får indsigt i, 
hvordan opgaverne er fordelt og prioriteret.  
 
I det hele taget supplerer den centrale aftale vores lokalaftale rigtig godt. 
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Vi ved godt, at mange af jer kunne have tænkt jer, at der i denne aftale vil være større 
bindinger på arbejdstiden i form af f.eks. en faktor eller et maksimalt undervisningstimetal. 
En forhandling består af to parter, og hvis man skulle have haft noget lignende, skønner vi, 
at sådanne centrale bestemmelser vil have været så dårlige, at det i de fleste kommuner, 
inklusive vores, i bedste fald ikke ville have haft nogen betydning. I værste fald kunne 
vores undervisningstimetal være steget, og vores arbejdsvilkår forringet. 
 
Aftalen ligger rigtig stor vægt på, at samarbejdet mellem parterne skal fungere på alle 
niveauer. Det kan virke meget luftigt, men vi kender denne betydning her i kommunen. 
Samarbejdet med det politiske niveau, med skolechefen, med lederne har i de seneste år 
betydet, at vi har fået større fokus på den gode skole igennem gode arbejdsvilkår. Så det 
virker. Hvis der af en eller anden grund skulle være problemer med, at få samarbejdet til at 
fungere, er der i aftalen beskrevet en mulighed for at trække på de centrale parter. 
 
Vi har for første gang i 7 år nu mulighed for at få en central aftale, som begge parter 
støtter fuldt og helt op om. Det er vigtigt for forbedringen af lærernes arbejdsvilkår og 
udviklingen af den danske folkeskole. 
 
Bornholms Lærerforening anbefaler derfor alle medlemmer at stemme ja til aftalen. 
Afstemningen kører fra den 25. august til den 1. september og foregår elektronisk – I får 
selvfølgelig nærmere information herom. 
 
I kan finde aftalen på DLF’s hjemmeside her. Hvis I har spørgsmål, kan I enten tale med 
jeres lokale TR eller skrive til os på 071@dlf.org eller dukke op til vores medlems-hygge-
arrangement fredag den 28. august mellem 14 og 17.30. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Christian Faurholdt Jeppesen 
Formand 
Bornholms Lærerforening 
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