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Kredsen sætter i lighed med andre 
overenskomstbærende organisatio-
ner fokus på medlemmernes løn i 
dette efterår. Du kan selv medvir-
ke til at tjekke din løn ved hjælp af 
de to oversigter, der er vist på bag-
siden af dette kredsnyt. Er der no-
get, du ikke kan gennemskue, er 
du velkommen til at kontakte din 
TR eller kredsen. Vi hjælper gerne  
med at tjekke din lønseddel. 
”Rigtig løn til tiden” er det man-
tra, vi arbejder efter, og får du ik-
ke den rigtige løn, skal det selvføl-

gelig rettes hurtigst muligt og 
med tilbagevirkende kraft.  
Finder du en fejl, skal du straks 
henvende dig til din ledelse og 
bede om, at lønnen efterregule-
res ved førstkommende lønudbe-
taling, og  at der tillægges mora-
renter på alle for sent udbetalte 
løndele.  
Er du ikke enig med din leder 
om, hvad der er den rigtige løn, 
skal du henvende dig til kredsen. 

God lønjagt. 

Rigtig løn til tiden! 

Hvad skal jeg have i 
løn, når jeg er på 
barsel eller er syg? 
Er du på barsel eller er du syg i 
en længere periode skal du bibe-
holde din fulde tilregnelige løn. 
Det betyder, at du skal fastholde 
alle de tillæg, du ville have haft, 
hvis du havde været på arbejde, 
f.eks. undervisningstillæg og 
klasselærertillæg. Funktionstil-
lægget må ikke tages fra dig, hel-
ler ikke selv om der i mellemti-
den har været en ny fagfordeling, 
hvis du normalt ville være tildelt 
funktionen. Har du problemer 
eller spørgsmål i forbindelse med 
dette, er du velkommen til at hen-
vende dig til kredsen. 

Kredsstyrelsen, skoleledere og 
forvaltningen skal sammen til 
regionalt dialogmøde om  
arbejdstid 
KL og DLF har i samarbejde invi-
teret til et heldagsmøde tirsdag d. 
1. november for at få lavet en fæl-
les opsamling og evaluering af 
bilag 4 fra OK 15. Et arbejde der 
startede ude på skolerne ved faglig 
klub møder, hvor  de enkelte sko-
ler skulle melde tilbage på, hvor-
dan de oplevede staus på de 15 
punkter fra bilag 4. 
På dagen vil der være dialog om 
planlægningen af skoleåret, ar-
bejdstidens tilrettelæggelse og ar-
bejdstidens opgørelse med henblik 
på at få eksempler på, hvor bilag 4 
har gjort en forskel, og hvor det 
ikke er lykkedes. Der skal ligele-
des være en dialog om kvalitet i 
undervisningen, det gode arbejds-
miljø og en styrkelse af den socia-
le kapital på arbejdspladserne. 

Som forberedelse af mødet har 
kreds og kommune i fælleskab 
indsendt en evaluering/status-
beskrivelse af det lokale arbejde, 
og her har der i Frederiksund 
været enighed om, at den netop 
indgåede aftale om planlæg-
ningsgrundlaget for lærernes ar-
bejdstid er et væsentligt men og-
så nødvendigt trin på vejen mod 
at opfylde  formålet med bilag 4.  
Det er kredsens håb, at dialog-
mødet kan føre til yderligere fæl-
les lokale initiativer for at skabe 
forbedringer på kommunalt ni-
veau og på den enkelte skole. 
Vi ved, at der stadig er et stykke 
vej at gå for parterne, men så 
længe, at vi kan gøre det i fælles-
skab og fælles tage ansvar for 
skolen, så længe tror vi på, at vi 
nok skal nå i mål.   

Flere lønstigninger i 
vente, som resultat 
af OK 15 
D. 1. oktober 2016  fik alle på 
det kommunale område en gene-
rel lønstigning på 1,00%, dvs. 
alle løntrin og tillæg blev forhø-
jet. Det samme sker igen 1. janu-
ar og 1. oktober 2017, hvor der 
udmøntes en stigning på  hen-
holdsvis 1,20% og 0,80%. 
Disse lønstigninger er alle et re-
sultat af forhandlinger mellem 
KL og de overenskomstbærende 
organisationer, heriblandt DLF. 

Støt din OK-organisation!  
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