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OK 13 – og folkeskolereform 

Som det fremgår af dagspressen, ser det 

ud til, at den siddende regering har 

afskaffet den danske model, der er 

kendetegnet ved, at de to parter KTO og 

Kommunernes Landsforening (KL), 

uafhængigt af regering og folketing, 

forhandler sig frem til et 

overenskomstresultat. Det vi ved, er at 

den nye folkeskolereform bygger på en 

klar aftale imellem regeringen og KL om, 

hvorledes finansieringen af den nye 

folkeskolereform skal findes. Det vil sige, 

at DLF reelt ikke kun skal forhandle med 

KL, men i bund og grund med 

regeringen. 

Det er noget af en opgave. Finansminister 

Bjarne Corydon sendte en SMS til SAS-

medarbejderne, men når det drejer sig om 

folkeskolen, er han gået langt videre.  Her 

er de kommende OK-forhandlinger 

direkte afstemt med vores modpart KL.  

Så det er noget af en mundfuld, vores 

forhandlere skal op imod, når OK-

forhandlingerne begynder her i december 

med udveksling af krav. Der er en klar 

fornemmelse af, at regeringen på tirsdag 

fremlægger reformen, og så vil man 

kunne se, hvorledes regeringen vil 

finansiere den nye reform. 

DLF´s kampagne 

Samtlige skoler melder tilbage, at 

medlemmerne bakker godt op om 

kampagnen, og der er stor tilfredshed 

med initiativet.  

Kampagnen kan følges på: 

 www.facebook.com/#!/dlforg?fre

f=ts 

 Kolding Lærerkreds på Facebook 

www.facebook.com/#!/profile.ph

p?id=100001464650341&fref=ts 

 www.enbedrefolkeskole.dk 

Møde for børnehaveklasselederne 

Der afholdes møde for Børne- 

haveklasselederne tirsdag d. 26. februar 

kl. 14.00 – 15.30 på Kredskontoret og Ulla 

Koch Sørensen fra Hovedstyrelsen 

kommer med et oplæg om OK 13. 

Fyraftensmøde  

Husk muntert fyraftensmøde med 

Connie Svendsen - ”en humoristisk peptalk 

om arbejdsglæde og livsglæde” torsdag d. 17. 

januar 2013 kl. 15.15 – 17.00. Se 

www.koldingkreds.dk 

Via din TR bliver der meldt ud, hvor 

foredraget skal afholdes. 

Generalforsamling 

Der er generalforsamling på 

Munkensdam Gymnasium fredag d.15. 

marts 2013 kl. 16.00 – 24.00 

Inklusion  

På www.uvm.dk kan du fra ultimo 

januar 2013 finde en gratis pjece med 

viden om inklusion i praksis.  

Pjecen tager bl.a. udgangspunkt i  

Camilla B. Dyssegaards forskning inden 

for området. 
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Fra 2012 -2015 kører der er et 

landsdækkende udviklingsprojekt 

omkring inklusion, hvor 20 kommuner 

deltager. 

Projektet er tænkt som en vidensbank til 

de kommuner, som ikke har mulighed for 

at deltage. Omkring marts 2013 vil der 

være en hjemmeside tilgængelig. 

www.inklusionsudvikling.dk 

og gode ideer kan sendes til: 

inklusionsudvikling@uvm.dk 

Ny løn 

Kolding Lærerkreds har haft en 

forhandling med forvaltningen om ny 

løns midler, der er blevet frigjort i 

forbindelse med pensioneringer m.m. 

Beløbet er af en mindre størrelse. 

Det blev aftalt at pengene går til 

aktionslærerne, som får et engangsbeløb 

på 3000, kr. for at yde en særlig indsats. 

Derudover blev der brugt et mindre 

beløb til at rette op på nogle utilsigtede 

løn konsekvenser ved den nye 

skolestruktur. 

Der er ingen ændringer i de bestående 

Ny Løns aftaler. 

 

Tjenestemænd 

Trinindplacering af tjenestemænd ved 

pensionering. 

Tjenestemænd på løntrin 42,43,44 og 45 

vil indtil 31.03.2013 gå på pension et 

skalatrin højere.  

Tjenestemænd på trin 46 og 47 vil gå på 

pension efter det tilsvarende skalatrin.  

Tjenestemænd på løntrin 48 og opefter vil 

blive pensioneret fra et skalatrin lavere. 

Børnehaveklasseledere som er 

tjenestemænd på trin 35 vil blive 

pensioneret fra skalatrin 37 i nævnte 

periode.  

Der tages det sædvanlige forbehold. 

Ankesag 

Det skal ligeledes her bemærkes, at 

Danmarks Lærerforening har valgt at 

anke den tabte sag angående 

uoverensstemmelsen med 

Moderniseringsstyrelsen omkring, 

hvilket skalatrin en tjenestemand 

pensioneres efter. 

Sagen ventes at komme for højesteret en 

gang i 2014. 

 

Lærernes Pension 

LP sender brev ud til hvert enkelt 

medlem på grund af de nye skatteregler. 

Al rådgivning omkring dette skal foregå 

via Lærernes Pension. 

 

Med venlig hilsen 

Kolding Lærerkreds 
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