20. august 2020

Aftale om arbejdstid mellem DLF og KL
Kredsstyrelsen har drøftet den arbejdstidsaftale, der er indgået mellem DLF og KL (A20) og som afskaffer arbejdstidsreglerne i Lov 409. Et stort flertal i kredsstyrelsen anbefaler, at man stemmer ja til
aftalen.
Begrundelsen for anbefalingen om at stemme ja til aftalen er:
 Aftalen sikrer, at der er et forpligtende samarbejde mellem kreds og kommune og mellem TR
og skoleleder om prioriteringen af resurserne til skolen.
Vi har i Hvidovre i forvejen et godt samarbejde på begge niveauer, men det er på trods af Lov
409, ikke på grund af Lov 409. Nu sikres dette samarbejde i en aftale – hvilket har stor betydning de steder i landet, hvor dette samarbejde ikke eksisterer.
 Skoledelsen skal fremlægge forslaget til prioritering af skolens resurser for alle skolens lærere
på et møde. Hermed får alle mulighed for at komme med input til, hvilke aktiviteter der skal
prioriteres.
 Opgaveoversigten skal indeholde en tidsmæssig angivelse af undervisning, individuel forberedelse og opgaver, der har et forventet omfang af mindst 60 timer. Øvrige opgaver skal fortsat
fremgå af opgaveoversigten.
I Hvidovre har vi aftalt, at der skal angives tid til forberedelse på opgaveoversigten. Men det er
vi en af de få kommuner, der har aftalt. Det vil være en klar forbedring mange andre steder.
 Vi havde gerne set en aftale med klare resursebindinger. Det var bare ikke det oplæg, kongressen gav vores forhandlere. Alternativet til denne aftale er derfor ikke en resursebindende aftale, men en fortsættelse af Lov 409.
Kredsstyrelsen vurderer i øvrigt, at aftalen passer meget fint sammen med vores nuværende lokale
arbejdstidsaftale (fælles forståelse). Denne fælles forståelse er ikke opsagt med indgåelsen af den centrale arbejdstidsaftale.
Aftalen skal nu til urafstemning blandt alle medlemmer, der er omfattet af den. Urafstemningen løber
fra tirsdag den 25. august kl. 8.00 til tirsdag den 1. september kl. 16.00. Alle vil modtage information
om, hvordan man skal afgive stemme, direkte fra hovedforeningen.
Ligesom ved andre urafstemninger er der selvfølgelig en præmie til den skole, der har den højeste
stemmeprocent.
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