
Forslag

Kredsnavn Kresnr. Kontaktperson

HLF 121 Helen Sørensen

Krav Skal kravet 

medtages?

Prioriteres

(1 lavest -

10 højest)

Eventuelle kommentarer

Generelle procentvise lønstigninger, der som minimum sikrer 

reallønnen*

ja

Videreførelse af reguleringsordning* ja

Midler til organisationsforhandlinger* ja

Lønforbedringer til LC-gruppen ja Enige i Hovedstyrelsens konkretiseringer i bilaget til kredsudsendelse nr. 37

Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et 

professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op 

til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervis-ningen

Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som 

modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommunale 

arbejds-marked

ja Der aftales en forberedelsestid, der teknisk set, relaterer til 60 minutters 

undervisning. Alternativt sikres lokal aftaleret i forhold til forberedelsestid.

Omlægning af arbejdet i løbet af skoleåret må ikke betyde en nedsættelse af 

forberedelsestiden.

Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der opstår ledigt job i 

opsigelsesperioden i ansættelsesområdet ja

Ret til uddannelse mv. i opsigelsesperioden ja

Udbygning af Protokollat 6 om Efteruddannelsesplaner med 

en ret for den ansatte til regelmæssig efteruddannelse

måske Protokollat 6 er ikke implementeret på skolerne pt.. Der skal derfor strammes 

kraftigt op hvis effekt skal opnås. "Skal" i stedet for "kan".

Påbegyndelse af en uddannelsesfond for undervisere på LC-

overenskomster 

måske

Initiativer, der hjælper nyuddannede i deres arbejdssituation 

ved overgang fra professions-uddannelsen til undervisnings-

områderne

ja

Forhøjelse af AKUT-midlerne* måske

Sikring af TR-repræsentation, der matcher ledelsesstrukturen 

på alle arbejdssteder*

ja

Forbedrede fraværsrettigheder, der skal modvirke 

nedslidningen i det længere arbejdsliv*

ja Men dette skal tænkes godt igennem, så resultatet ikke bliver, at alle generelt 

får større belastninger i arbejdet når man er på arbejde. 

Gravide ansatte i staten skal have samme ret  ret til fravær i 7 -8 uge før 

forventet fødsel, som på det kommunale område.

Krav på tjenestefrihed til pasning af kronisk syge børn* ja

Ændring af Aftale om fravær om familiemæssige årsager så 

aftalen giver ret til tjenestefrihed til at passe en nærtstående 

med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, 

når lønmodtageren er ansat til dette af kommunen efter 

bestemmelserne herom i lov om social service. 

(Implementering af et EU-direktiv)*

ja

Overenskomstdækning af undervisningen ved USB/STU-

uddannelsen på selvstændige institutioner for denne 

uddannelse

ja

Ny stillingsbetegnelse i overenskomsten med selvstændig 

grundløn og lønforløb: Pædagogisk/psykologisk konsulent

ja

Fortsat indsats vedr. det psykiske arbejdsmiljø* ja

Periodeprojekt om professional kapital ja

Periodeprojekt der skal undersøgelsen kendskabet til og 

omfanget af anvendelsen af den nye delpensionsmulighed*

ja

Projekter

*-mærkede krav er generelle krav

Forslag til andre krav

Forslag om overenskomstdækning i forhold til den nye forberedende grunduddannelse, for eksempel i forhold til bl.a. dansk og matematik

Forslag om kriterier for ansættelse af lærere uden læreruddannelse, eksempelvis varighed mm.

Overenskomstdækning

Løn

Arbejdstid

Efteruddannelse/kompetenceudvikling

Øvrige ansættelsesvilkår
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