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Formanden skriver: 
 

OK-18—hvad nu? 
Af formand Marianne Toftgaard 
 
 
Det blev et ja til overenskom-
sten efter et langt forhand-
lingsforløb. 
Så hvor står vi nu? 
 
Lønstigninger 
På alle de ’almindelige’ overens-
komstområder fik vi en god afta-
le: Reallønsfremgang, tillæg til 
børnehaveklasseledere, konsu-
lenter og psykologer, afskaffelse 
af privatlønsværn, forbedringer 
af lejrskolehonorering, styrket 
samarbejde mellem TR og sko-
leleder, for at nævne nogle af 
resultaterne. 
 
Ingen aftale 
Men vi fik ikke en central ar-
bejdstidsaftale. Vi vidste også 
godt på forhånd, at det ville blive 
svært— og det viste sig at holde 
stik, selvom vi i nogle få, lykkeli-

ge timer nåede at tro, at miraklet 
var sket.  
 
Kommission 
Nu handler det så om at bruge 
det vi fik, nemlig kommissionen 
og aftalen om en ny start.  
Adskillige kommuner har allere-
de indledt forhandlinger om lo-
kalaftaler. Og citater fra Folke-
mødet på Bornholm giver grund 
til forsigtig optimisme.  
Fx siger Jacob Bundsgaard, for-
mand for KL: ”De næste skridt, 
der venter lige nu, ligger især 
på folkeskoleområdet, hvor vi 
har en opgave i at få løst op 
for de knuder, der har været i 
samarbejdet. Og så få lavet en 
aftale om arbejdstiden.” 
 
Ekstraordinær Kongres 
Umiddelbart efter afstemnings-
resultatet var blevet offentlig-
gjort, holdt vi ekstraordinær kon-

gres i DLF. Den vigtigste pointe 
her var, at vi skal arbejde for, at 
alle medlemmer allerede i år op-
lever forbedringer som resultat 
af OK-18. 
 
Konference 
Til august har vi en konference 
for formænd og næstformænd i 
kredsene, hvor OK-resultatet 
også skal drøftes.  
 
Evaluering af OK-18 
På den ordinære kongres til ok-
tober bliver hele overenskomst-
forløbet evalueret. 
I Rudersdalkredsen har vi to de-
legerede til kongressen. Frem til 
oktober arbejder vi på at få tilba-
gemeldinger fra jer medlem-
mer—via faglig klub—så vi kan 
bidrage konstruktivt til evaluerin-
gen. 
 

Børne– og Skoleudvalget til kaffe 
På årets generalforsamling vedtog vi at invitere Børne– og 
Skoleudvalget (BSU) til kaffe for at drøfte folkeskolen i Ru-
dersdal Kommune. 
 
Emnerne var mange og debatten var god. Vi drøftede blandt andet 
spørgsmålet om indgåelse af en lokal arbejdstidsaftale, ledelse i 
folkeskolen, styrket udskoling og samarbejde generelt. 
 
Politikerne udtrykte ønske om at vi også fremover kan have et godt 
samarbejde med udveksling af informationer og holdninger. I 
kredsstyrelsen sætter vi pris på, at vi ud over de formelle veje, som 
fx høringssvar, også har en uformel kontakt til politikerne i Børne– 
og skoleudvalget. Så tak til politikerne for at stille op. 

Lokalaftale? 

Siden efteråret 2017 har vi 
forhandlet om en eventuel 
forlængelse af vores Fælles 
Forståelse. 
 
Forhandlingerne er næsten af-
sluttede nu, og vi tror på en af-
tale. 
 
Vi regner med at underskrive 
aftalen i næste uge, og derefter 
vil I blive orienteret af TR og 
skoleleder om ændringerne. 

TAK FOR I ÅR OG GOD SOMMER 
Skoleåret er næsten slut. Det har været et spændende år, næsten for spændende her i forbindelse 
med OK-forhandlingerne. Tak til alle jer, der har deltaget på forskellig vis i kredsens arbejde: General-
forsamling, faglig klub, ok-møder mv. Fra alle os på kredskontoret: rigtig god sommer til alle.  
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Tekst og foto af Lars Jørn Jen-
sen 
 
Man skal ikke gå og tro at ver-
den er uforanderlig. 
Tag nu den smukke Vor Frue 
Kirke i Kalundborg. 
Danmarks eneste kirke med 
fem tårne. 
Esbern Snare drømte om den, 
men det blev hans datter, Inge-
borg, som fik den rejst i år 
1220. 
Og så lå den der og kronede 
den smukke middelalderby. År-
hundreder gik, slægt fulgte 
slægt, men kirken bestod. Af-
døde adelsfolk fik plads midt i 
kirken under gulvet. Og alt det 
graveri førte til at kirken efter-
hånden slog revner. Noget måt-
te gøres. 
D. 7. september 1827 var den 
Kgl. Bygningsinspektør på vej – 
i dilligence, forstås – for at be-
sigtige skaderne. Han nåede 
det ikke. Da han kom frem var 
hele det centrale tårn styrtet 
midt ned i kirken. 
De næste 55 år nøjedes man 
med fire tårne, indtil det centra-
le tårn blev genopført som kir-
ken står i dag. 
 
I klar luft og med høj sol besøg-
te 36 medlemmer af fraktion 4, 
Rudersdalkredsens seniorer, 
kirken og fik historien. Derefter 
var der en lækker frokost på 
Bistro Bispegården, tæt ved 
kirken.  
På museet bag kirken blev Ka-
lundborg Korsriddertapet frem-
vist. Gennem 12 scener fortæl-
ler det syv meter lange tæppe 
historien om Esbern Snares op-
førelse af Vestborgen og der-
med grundlæggelsen af Ka-

Fraktion 4 på tur d. 13. juni: 

Et tårn sank i grus 
lundborg, og om hans, Absa-
lons og Valdemarernes korstog 
i Østersøen i 11- og 1200-tallet. 
I sidste billede falder Danne-
brog fra himlen og sikrer ridder-
ne sejren. 
Ni vestsjællandske vævere har 
udført tæppet, som blev indviet 
i 2015 – af kulturministeren! 
 
Efter kaffe og kage på Bispe-
gården gik det hjemover. 
Og kom ikke og sig at ”de gam-
le” falder af på den: 
Ud af 13 quiz-spørgsmål om 
Kronprins Frederik var der 
seks, der havde 11 rigtige!! Og 
vi andre havde også mange 
rigtige! 
Tak for en spændende og hyg-
gelig tur. 

Turen blev myndigt og kompetent 
ledet af Tove Bjørlig og Annemarie 
Jørgensen – her ved juice- og kikse-
pausen. 

 
 
 
 
 
 
Programmet for 
næste års senior-
udflugter er under 
udarbejdelse, og I 
hører nærmere, 
når der kommer 
datoer på de for-
skellige arrange-
menter. 
 
 
. 

Tidlgere næstformand Kim Sørensen 
og tidligere kasserer/regnskabsfører 
Verner Hylby på turen til Kalundborg. 
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Kort Nyt 
Løn i ferien? 
 
Hvis du er ansat i Ruderdal Kommune efter januar 2017, skal du huske at tjekke, om du har opspa-
ret ferie til hele den kollektive ferieperiode. 
Hvis du har været i arbejde i hele 2017, så har du løn til de fire ugers sommerferie. Måske har du 
pengene på et feriekort, som du skal huske at få attesteret af skolelederen.  
Hvis du er nyuddannet, eller ikke har arbejdet hele 2017, så kan det være, du skal søge feriedag-
penge for en periode i sommerferien, eller evt. melde dig ledig. 
Kontakt lærernes a-kasse for rådgivning. Du kan læse mere på deres hjemmeside: www.dlfa.dk og 
du kan kontakte dem via hjemmesiden eller på telefon: 7010 0018. 
HUSK at du skal søge feriedagpenge før ferieperioden uden løn begynder. 

Syg i ferien? 
Hvis du bliver syg i din ferie kan du måske få erstatningsferie. Hvis sygdommen starter før ferien går 
i gang, skal du sygemelde dig til din skoleleder (evt. til Personaleområdet i Rudersdal Kommune, 
tlf.nr. 4611 0000). Husk også at raskmelde dig igen.  
Hvis du bliver syg i ferien, kan du først få erstatningsferie, hvis din sygdom varer mere end 5 dage, 
idet der er 5 dages karens. Er du syg 6 dage, får du således kun 1 dags erstatningsferie.  
Du skal igen huske at sygemelde dig med det samme til ledelsen eller personaleområdet. Du skal 
også henvende dig til lægen og få en lægeerklæring på, at du er syg. Og husk at melde dig rask 
igen, når du er kommet på benene. 

Opgørelse af arbejdstid, arbejdstidsbestemte tillæg og evt. 
ekstra undervisningstillæg 
Ifølge Lov 409 skal arbejdstiden opgøres, når normperioden slutter. Det gør den 31. juli. Ledelsen er 
forpligtet til at opgøre arbejdstiden i timer og minutter, og udbetale eventuel overtid. 
Det er også nu, man skal huske at tjekke, om alle tillæg for arbejde efter kl. 17 samt i weekender og 
på helligdage/Grundlovsdag er indberettet. Tillægget for arbejde på disse tidspunkter er 25% af 
timelønnen (dvs. ca. 50 kr./time) 
Endelig skal man have udbetalt tillæg, hvis man i sin opgaveoversigt har over 750 undervisningsti-
mer, og man i løbet af skoleåret er blevet bedt om at varetage yderligere undervisning. Tillægget er 
ca. 120 kr/time 

Generelle lønstigninger i forbindelse med OK 18 
OK 18 indeholdt som altid generelle lønstigninger, som fordeler sig ud over overenskomst perioden 
frem til OK 21: 
1. april 2018 ydes en generel lønforhøjelse på 1,10 pct.      
1. oktober 2018 ydes en generel lønforhøjelse på 1,20 pct.     
1. oktober 2019 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.     
1. januar 2020 ydes en generel lønforhøjelse på 1,70 pct.     
1. april 2020 ydes en generel lønforhøjelse på 0,40 pct.      
1. oktober 2020 ydes en generel lønforhøjelse på 0,70 pct. 
Efterbetaling af lønstigningen 1. april 2018 sker med tilbagevirkende kraft med lønudbetalingen den 
1. juli 2018. 


