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Ny central arbejdstidsaftale  

KL og LC (Danmarks Lærerforening) har som bekendt afsluttet periodeforhand-

lingerne og indgået en arbejdstidsaftale, der omfatter alle kommunalt ansatte 

lærere og børnehaveklasseledere.  

Vi har i kredsstyrelsen forholdt os til aftalen og anbefaler - ligesom Hovedstyrel-

sen - enstemmigt, at medlemmerne stemmer JA til aftalen. Det er der mange 

grunde til, men kogt ned til nogle få er det bl.a., fordi vi som lærere med aftalen 

ubetinget får: 

 En central arbejdstidsaftale 

 Forbedringer på arbejdstid (herunder en prioritering af den individuelle 
forberedelsestid) 

 Krav om samarbejde på alle niveauer  

 Indflydelse på prioriteringer af ressourcerne på alle niveauer 

Det er væsentligt, at alle stemmeberettigede medlemmer har et klart billede af 

aftalen, så man på et så oplyst grundlag som muligt kan tage stilling til den, når 

den sendes til urafstemning i perioden fra den 25. august kl. 8.00 - 1. septem-

ber kl. 16.00.  Derfor lægges der både centralt, kommunalt og lokalt kræfter i 

information og drøftelse af aftalen og dens perspektiver. I den forbindelse har 

du som medlem mulighed for at deltage i følgende: 

 Evt. faglig klub lokalt på din skole 

 Torsdag den 20. august kl. 18.00 og mandag den 24. august kl. 16.30: 
Digitalt medlemsmøde med Anders Bondo  Christensen (link kommer i 
medlemsbrev fra centralt hold) 

 Tirsdag den 25. august kl. 15.30-17.00: Digitalt faglig klub-møde med 
Jeanette Winther og Brian Dalsgaard. I samles på skolen. TR får link. 

 Tirsdag den 25. august kl. 17.00-18.00: Telefonisk hotline direkte til 
Vandkunsten på 33696395 eller  33696293. 

 ...og så er du selvfølgelig altid velkommen til at komme omkring kreds-
kontoret til en kop kaffe og snak om aftalen (ring på forhånd for aftale, 
så du ved, vi er i huset). 

Der er som ved tidligere afstemninger brød til lærerværelset ved stemmepro-

cent på 80 eller derover. Det er vigtigt, at du giver din mening til kende. Læs 

aftalen her. Se i øvrigt kommende nummer af Folkeskolen (den 27. august), 

hvor du også kan blive klogere på aftalen. 

 

Generalforsamling den 3. september 2020 

Den udskudte kredsgeneralforsamling med valg til kredsstyrelsen afholdes tors-

dag den 3. september 2020 kl. 19.00 i BDO-lounge, Tingvej 7, Viborg. 

Endelig dagsorden udsendes med det samlede generalforsamlingsmateriale 

først i næste uge. Vær opmærksom på deadline mandag den 24. august 2020 

vedr. tilmelding til spisning, kandidatindlæg ift. valg til kredsstyrelsen samt for-

slag til punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Se nærmere her. 

Vel mødt :-) 

 

 

Kredskontorets 
åbningstider  

Mandag  8.00 - 15.00 

Tirsdag    8.00 - 15.00 

Onsdag   8.00 - 15.00 

Torsdag   8.00 - 15.00 

Fredag     8.00 - 13.00 

https://www.dlf.org/media/13654636/aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_2020.pdf
https://www.dlfviborg.dk/media/13644845/ordinaer-generalforsamling-3-september-2020.pdf

