OK 18
Kredsstyrelsen i Furesø Lærerkreds anbefaler et JA.
Vi vurderer, at resultatet, under de givne omstændigheder, samlet set er tilfredsstillende.
Det er vores opfattelse, at folkeskolen har brug for, at parterne samarbejder langt mere forpligtende
med hinanden. Vi ser en ny KL formand, som giver udtryk for en ny start sammen med os. Dette ser
vi som et positivt signal. Desuden noterer vi os, at Forhandlingsfællesskabet i fællesskab tager ansvar
for kommissionsarbejdet, og at kommissionsformanden ikke skal lægge den pædagogiske linje for
folkeskolen, men er ansvarlig for anbefalinger til de kommende forhandlinger. Vi håber, at vi ved at
vælge et JA kan starte på en frisk, se fremad og få hjælp, så KL og DLF sammen kan løse udfordringen
om en central arbejdstidsaftale.
I Furesø har vi en lokal Fælles Forståelse, der sikrer lærernes forberedelsestid, men som en del af
Danmarks Lærerforening har vi fortsat fokus på de kredse, som arbejder direkte under Lov 409. Vi er
ikke bange for at gå i konflikt, men vi kan ikke anbefale en konflikt, som vi ikke ser perspektiv i. Vores
vurdering er, at vi risikerer at stå alene uden befolkningens opbakning (som vi har genvundet efter
års målrettet arbejde) og med et muligt lovindgreb, som ingenting vil forandre. Jeg har allerede nu
dialog med borgmester Ole Bondo Christensen og udvalgsformand Henrik Poulsen om vores Fælles
Forståelse og mulighederne for at gøre det til en egentlig lokalaftale.
Resultatet på løn er godt. Vi sikrer reallønnen og afskaffer det forhadte privatlønsværn, som
skævvred reguleringen mellem de offentlige og private lønninger. Lejrskolen er løst, angrebet på
vores seniordage afværget og vigtigst af alt, har vi opbygget og fastholdt en samlet fagbevægelse.
Det får vi brug for de kommende år.
Organisationsforhandlingerne er afsluttet. Det har resulteret i et lønløft for børnehaveklasselederne,
samt et lønforløb for konsulenter. Ligeledes to vigtige overenskomstkrav, der er kommet igennem.
Det faktum, at vi ikke har opnået en egentlig arbejdstidsaftale er, også for os, en stor skuffelse. Vi
har tillid til, at vores forhandlere har vendt alle hjørner, og er nået så langt som muligt. Lærernes
arbejdstid er stadig yderst kontroversiel, og efter at have forhandlet arbejdstid i 5 måneder, stod vi
tilbage med et tilbud om en upræcis halvårsnorm uden væsentlig vekselværdi. I stedet sikrer vi nu
med forliget et forpligtende og helt nødvendigt samarbejde om folkeskolen, hvor vi forhandler
videre i perioden med henblik på en aftale senest ved næste overenskomst. Samtidig understøttes
forhandlinger mellem kredse og kommuner. Det skal understreges, at vi fortsat ikke skriver under på
Lov 409.

Furesø Lærerkreds forstår godt manges skuffelse over, at denne overenskomst ikke bød på en
egentlig arbejdstidsaftale. Vi tror løsningerne, i forhold til kvaliteten i folkeskolen og vores
arbejdstid, ligger flere steder. Helt centralt fordi der mangler finansieringen af folkeskolen og den
offentlige sektor. Fagbevægelsen må stå i spidsen for en bevægelse, der i langt højere grad sætter
fokus på finansiering af vores velfærdssamfund. Vi kan ikke fortsat have regeringer, der lover service
i topklasse uden finansiering.
Jeg er startet på en rundtur på alle skoler, hvor jeg kort skitserer OK18. Der vil være mulighed for at
stille spørgsmål og jeres TR vil ligeledes kunne hjælpe med spørgsmål.
Afstemningen varer fra 25.5 til 3.6. Afstemningen er elektronisk.
I næste nummer af Folkeskolen vil der være et indstik, der forklarer i detaljer om OK18.
Venlig hilsen
Louise Brandt
Kredsformand
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