
 

 
OK-18 

7. februar 2018 

Forhandlingerne om OK-18 foregår lige nu på højtryk. Der har været orienteret om forhandlingssitua- 

tionen på faglig klub på alle skoler. Der er lige nu følgende store problemstillinger: 

 Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere. Her går forhandlingerne om reelle og konkrete 

forslag meget langsomt. 

 Den betalte frokostpause, primært for de statsansatte. 

 Selve lønudviklingen, hvor meget skal vi stige i løn. Vores krav er, at lønudviklingen som mi- 

nimum skal sikre reallønnen. 

Der er forhandlinger med KL om arbejdstid 7. februar. Planen er, at 8. februar starter de afsluttende 

forhandlinger på statens område (de generelle forhold for alle ansatte i staten). Den 15. februar starter 

de afsluttende forhandlinger på det kommunale område (de generelle forhold for alle ansatte i kom- 

munerne). Denne tidsplan holder næppe. 

Forhandlingerne skal senest være afsluttet med udgangen af februar. Hvis de ikke er det, overgår for- 

handlingerne til forligsinstitutionen. Overenskomsterne udløber 31. marts. Det betyder, at hvis der 

ikke opnår enighed om en ny overenskomst, kan en konflikt bryde ud fra 1. april. 

Følg udviklingen på DLF’s hjemmeside eller Folkeskolen.dk. Vi vil også orientere på vores hjemme- 

side og Facebookside. 
 

Generalforsamling 
Torsdag den 15. marts kl. 16.30 holder Hvidovre Lærerforening generalforsamling på Frydenhøjsko- 

len. Du kan se den foreløbige dagsorden på vores hjemmeside. 

Generalforsamlingen i lige år indeholder beretning, regnskab, budget og valg af kredsformand, kasse- 

rer og kongresdelegerede. 

Den skriftlige beretning for 2017 udsendes lige efter vinterferien. På generalforsamlingen holdes den 

mundtlige beretning, og det er i forbindelse med beretningen, at alle forhold af betydning for Hvidov- 

re Lærerforening kan drøftes. 
 

God vinterferie 
I uge 7 har skolerne vinterferie. Vinterferien er ikke egentlig ferie, men afspadsering for det merarbej- 

de, der er i de almindelige skoleuger. Det betyder, at alle får fuld løn i vinterferien, også selv om man 

ikke har optjent ret til ferie med løn. Det betyder samtidig, at man ikke har ret til erstatningsferie, hvis 

man er syg i vinterferien. 
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