
               

        HILLERØD LÆRERKREDS  

Kreds 30 

Kredsinformation december 2017 
 
OK18 – en kort opdatering 
 
Fra nu af vil kredsinfo indeholde de seneste oplysninger om forhandlingerne mellem KL og DLF. 
Overenskomstsresultatet bliver de næste tre års fundament for, hvordan de centrale aftaler kan 
sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne. 
 
Mandag den 4. december mødtes forhandlingsparterne for første gang, og den 12. december er 
dagen, hvor der udveksles overenskomstkrav. 
 
Følgende link skitserer kort forløbet fra Lockout i 2013 til mødet i mandags: 
 
Fra Lockout i 2013 til mødet den 4. december 2017 
 
Den centrale aftale vil være afgørende for, hvorledes Hillerød Lærerkreds lokalt kan være med til 
at skabe de bedste rammer for et godt arbejdsliv.  

 
Det nye Byråd spiller ligeledes en betydelig rolle i forhold til det kommunale ønske om, at ”skabe 
optimale rammer for elevernes læring og trivsel”. Politikerne ønsker, at folkeskolerne i Hillerød er 
det naturlige valg for alle forældre. Der skal leveres undervisning af høj kvalitet. 
 
Dét kræver politisk pondus, hvis det skal være forældrenes førstevalg.  
 
Når Hillerøds skoleforvaltning og Hillerød Lærerkreds i foråret skal lave nye Fælles Forståelsespa-
pirer, ønsker vi mulighed for forhandling af den lokalaftale, der gør det muligt for lærerne, at give 
eleverne den bedste undervisning. Den skal være med til at sikre de nødvendige rammer for et 
sundt arbejdsmiljø. 
 

Sæt X ved den 31. januar 
 
Anders Bondo Christensen, DLF’s formand, vil på et fælles arrangement give et øjebliksbillede 
samt bud på de aktuelle muligheder i forhandlingerne med KL. 
 
Det er sat op i samarbejde med de andre kredse i Nordsjælland, og arrangementet kommer til at 
foregå fra kl. 17.30 til 19.30 på Byskolen – det vil give de bedste muligheder for transport for flest 
muligt.  
 

Der vil komme mere information senere, men sæt et x i kalenderen allerede nu, så er der plads til 

at deltage  

 
Kontakt til kredsen i julen: Har du brug for at kontakte os hen over jul & nytår, så send en mail til 
030@dlf.org, så er du sikker på, at blive kontaktet. 
 
 

God jul til alle 
  

Venlig hilsen og på  
forretningsudvalgets vegne 

 
Zacharias Jensen 

Kredsformand 

https://www.folkeskolen.dk/620417/overblik-kampen-om-laerernes-arbejdstid
mailto:030@dlf.org

