Furesø 27.2.18
Information fra Furesø Lærerkreds vedr. overenskomstforhandlinger
Kære medlem i Furesø Lærerkreds

Som du nok ved brød de kommunale forhandlinger sammen i går aftes. De statslige forhandlinger stoppede
søndag og det var desværre ikke muligt at få en aftale på det kommunale område.
Jeg har samlet lidt vigtig information.

VIGTIGT: Du skal sørge for, at din mailadresse er opdateret på ”Min side” på DLF´s hjemmeside. Du kan
logge dig på og tjekke og evt. rette den. Vi vil i løbet af kort tid tilknytte denne mailadresse til den nye
kommunikationsplatform DLF-in-site. Her vil al kommunikation foregå i tilfælde af strejke og lockout.

Husk også at vi løbende opdaterer vores facebookside Furesø Lærerkreds.

Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer de kommunalt ansatte, har siden december forhandlet med
KL om fornyelse af overenskomsten.
Det har ikke været muligt at få et rimeligt udspil fra arbejdsgiverne, og forhandlingerne er nu brudt
sammen om tre vigtige og centrale forhold:




Reallønsstigning
Betalt spisepause
En forhandlet arbejdstidsaftale for lærerne (i stedet for lov 409)

I Furesø arbejder vi efter Fælles Forståelse, som erstatter lov 409, men i de kommuner, hvor det ikke har
været muligt at forhandle en forståelse igennem om tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, arbejder man
stadig efter en lov vedtaget i Folketinget.
Næste skridt i forløbet er, at Forhandlingsfællesskabet mødes med KL for at undersøge mulighederne for en
mæglingsskitse. Hvis det ikke lykkes, står Danmarks Lærerforening sammen med de andre organisationer i
Forhandlingsfællesskabet foran en konflikt, som i givet fald forventes at træde i kraft i begyndelsen af april.
I tilfælde af en konflikt stiller Danmarks Lærerforening konfliktstøtte til rådighed for medlemmer, der
udtages til strejke. Konfliktstøtten ydes enten som egentlig støtte eller som et konfliktlån, afhængigt af,
hvor mange medlemmer, der berøres, og om KL modsvarer strejken med en lockout.
Jeg informerer i morgen jeres TR og der vil efterfølgende blive holdt klubmøder på skolerne, hvor du vil
blive informeret yderligere.
Venlig hilsen
Louise Brandt
Kredsformand

