13. august 2020

Aftale om arbejdstid mellem DLF og KL
Tirsdag indgik DLF og KL en aftale om arbejdstid. Hvis aftalen vedtages, erstatter den de
arbejdstidsregler, der blev vedtaget af Folketinget i Lov 409. Aftalen har virkning fra 1.
august 2021.
Aftalen lægger op til et forpligtende samarbejde mellem kreds og kommune og mellem TR
og skoleleder. Ledelsen inddrager lærerne i prioriteringerne af skolens resurser. Samarbejdet mellem kreds/kommune og TR/leder er meget mere forpligtende end i nuværende aftaler.
Der er ikke i aftalen et maksimalt undervisningstimetal eller en automatisk sammenhæng
mellem undervisning og forberedelse. Opgaveoversigten for lærerne skal angive undervisningstid og estimeret tid til individuel forberedelse og øvrige større opgaver, der har et omfang af mindst 60 timer.
Aftalen skal godkendes af KL’s bestyrelse og skal til urafstemning hos DLF’s medlemmer.
Urafstemningen starter hurtigst muligt og afsluttes den 1. september. Hvis et flertal af de
afgivne stemmer er et JA, er aftalen vedtaget. Hvis et flertal af de afgivne stemmer er et
NEJ, er aftalen forkastet. Hvis aftalen forkastes, udløser det hverken strejke eller lock-out.
Kredsstyrelsen har drøftet aftalen på kredsstyrelsesmødet den 12. august. Vi tog ikke på
mødet stilling til, om vi anbefaler at stemme ja eller nej til aftalen. Det vil vi gøre på et
kredsstyrelsesmøde den 19. august. Vi vil først have tid til at sætte os bedre ind i aftalen,
blandt andet gennem regionale informationsmøder.
Lokale arbejdstidsaftaler er ikke opsagt med den nye aftale. Det gælder også den fælles
forståelse her i Hvidovre. Det vil være nødvendigt at tilpasse vores fælles forståelse og
samtidig skifte navn til lokalaftale. Dette skal ske i en forhandling med kommunen.
Du vil snarest modtage et mere detaljeret Nyhedsbrev fra formand Anders Bondo Christensen om aftalen. TR vil i de kommende uger også informere nærmere om aftalen.
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