T ET M
AA OK18
EM

FORLIGET
Kom tæt på aftalen, argumenterne
og de afgørende dage i forligsen

22. JANUAR 2018
Danmarks Lærerforening
melder ud, at der er indledt reelle
forhandlinger. Dermed kan forhandlingerne på det kommunale,
regionale og statslige
område begynde.

12.-15. DECEMBER 2017
Arbejdsgivere og lønmodtagere udveksler krav. Kort efter udvekslingen melder
samtlige fagforeninger på det offentlige
område, at forhandlingerne er sat på
standby, så længe der ikke foregår reelle
forhandlinger om lærernes arbejdstid.
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7. MARTS 2018
Innovationsminister Sophie Løhde varsler lockout af 120.000 statsligt
ansatte. Kommuner og
regioner følger efter med
lockoutvarslinger for
330.000 ansatte.

2. MARTS 2018
Sammenbrud i forhandlingerne
betyder, at organisationerne på det
statslige område varsler strejke. De
øvrige offentlige områder følger efter.
Alle efterfølgende forhandlinger foregår i Forligsinstitutionen.

28. MARTS 2018
Første udsættelse af
strejke og lockout med
14 dage af forligsmand
Mette Christensen.

22. MARTS 2018
Omkring 10.000 tillidsrepræsentanter mødes
i Fredericia for at signalere sammenhold
under sloganet En løsning for alle.

18. APRIL 2018
Anden og sidste mulige udsættelse af strejke og lockout med 14 dage. Meldingen kommer, efter at 80
personer har forhandlet i
19 timer i træk.

27. APRIL 2018
Forlig for godt 500.000 kommunalt ansatte.
Efterfølgende viser det sig, at lærernes arbejdstid er løst med nedsættelse af en undersøgelseskommission, der skal lægge grundlaget for
forhandlingerne frem mod OK21.

25. APRIL 2018
LO-grupperne og Danske Regioner indgår forlig. Flere opfatter forliget som et brud med
musketéreden.

28. APRIL 2018
Forhandlingerne på det statslige område ender med et forlig, og dermed
er der lavet aftaler mellem forhandlingsfællesskaberne og arbejdsgiverne på hele det offentlige område.

AFSTEMNINGSPERIODE
23. MAJ TIL
3. JUNI 2018.

4.-6. JUNI 2018
Forbundenes afstemningsresultater må tidligst offentliggøres den 4. juni, og
senest den 6. juni skal alle
forlig være godkendt.

11. JUNI 2018
Hvis medlemmerne på de
enkelte områder stemmer
nej, vil konflikten på netop
de områder træde i kraft.
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Urafstemningen i Frie Skolers Lærerforening
løber fra den 23. maj til den 3. juni klokken 12.00

AFSTEMNING

TEM
TE
A MOAK 1 8

Sådan var parternes udgangspunkt
før forhandlingerne

O

SÅDAN STEMMER DU

Urafstemningen om overenskomstaftalen foregår elektronisk og løber fra den
23. maj til den 3. juni. Du har den 23. maj
modtaget et personligt link til afstemningen på mail og sms ud fra dine oplysninger i foreningens medlemssystem. Læs
mere på fsl.dk/urafstemning
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AFTALEN

KRAVENE

Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden er på 8,1 procent. De fordeler sig således:

AF JESPER FJELDSTED & PETER KROGH ANDERSEN · PKA@FRIESKOLER.DK
ILLUSTRATION KATRINE LOUISE JAKOBSEN

m aftenen lørdag den 28. april blev der indgået et statsligt forlig mellem
ministeren for offentlig innovation og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Forliget gælder en overenskomstaftale, der løber fra den 1. april
2018 til den 31. marts 2021.
Som medlem af Frie Skolers Lærerforening skal du senest den 3. juni klokken 12.00 stemme ja eller nej til overenskomstaftalen. Du kan på modsatte side
læse om de punkter i aftalen, der har betydning for dig som lærer på en fri skole.
Medlemmer af Frie Skolers Lærerforening stemmer sammen med medlemmerne af de andre lærerorganisationer på statens område. De største af de øvrige grupper er Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og
Danmarks Lærerforenings statsansatte.
Alle stemmer samles i én pulje, hvorefter Lærernes Centralorganisation laver en politisk vurdering af afstemningsresultatet og meddeler modparten, om
overenskomstaftalen er godkendt eller forkastet.
I den politiske vurdering får resultatet fra Frie Skolers Lærerforening vægt
efter, hvor mange af foreningens medlemmer der har stemt.
Det endelige resultat vil blive offentliggjort senest den 6. juni. Et samlet ja
betyder, at statens område har en overenskomst de næste tre år. Et samlet nej
betyder, at en konflikt bryder ud den 11. juni 2018. ■w

Her er aftalens hovedpunkter for dig
som lærer på en fri skole

Privatlønsværnet
skal afskaffes

Privatlønsværnet
skal bevares

Reguleringsordning skal tilbage til
før 2015

Reguleringsordning skal suspenderes i 2020

Lønstigningerne
skal være på
niveau med det
private (8,2 procent over overenskomstperioden)

Løngabet fra 2008
skal udlignes

Det skal præciseres, at statsligt
ansatte har ret til
betalt frokostpause.

Retten til betalt
frokostpause skal
ikke skrives ind i
overenskomsten.

Lærere skal have
aftalte forhold
som alle andre
statsligt ansatte.

Lov 409 fungerer
fint. Der er ingen
grund til at lave en
arbejdstidsaftale
for lærerne.

En arbejdstidsaftale for lærerne
skal være lige så
meget værd som
andre arbejdstidsaftaler i staten.

·
·
·
·
·

5,6 procent: garanteret i generelle lønstigninger
0,47 procent (skøn): reguleringsordning på grund
af højere private lønstigninger
1,5 procent: reststigninger (bl.a. forventet
udmøntet lokalløn). Udgjorde 2,1 procent ved OK15
0,23 procent: organisationsforhandlinger
0,3 procent: puljer og andre formål.

Aftalen slår fast, at du som ansat står til rådighed i din
spisepause, og at den betalte spisepause medregnes
i din daglige arbejdstid.
Bemærk, at du bevarer retten til din betalte spisepause, selv om skolens ledelse forlænger pausen ud over
30 minutter, og selv om skolen meddeler, at du ikke
behøver at stå til rådighed.
Spørgsmålet om spisepausen kan rejse en række fortolkningsspørgsmål, som endnu ikke er afklaret.

Med overenskomstaftalen bliver det såkaldte privatlønsværn afskaffet. Reguleringsordningen er dermed
symmetrisk, som den også var før OK15. Det betyder,
at lønnen fremover både falder og stiger med 80 procent i forhold til de private lønninger.

Arbejdstiden reguleres fortsat ved Lov 409 de næste
tre år. Der nedsættes en undersøgelseskommission
på det kommunale område. Kommisionen skal se på
udfordringerne med arbejdstiden for lærerne frem til
senest udgangen af 2019. Resultatet af kommissionens
arbejde skal danne fundamentet for forhandlinger om
en ny arbejdstidsaftale senest ved OK21. På det statslige område – inklusive de frie skoler – er det aftalt, at
resultatet i kommunerne er udgangspunkt for forhandlinger om arbejdstid ved OK21. Det er desuden aftalt,
at en arbejdstidsaftale for skoler i staten skal kunne
rumme, at der er forskellige skoleformer.
Derudover erklærer parterne på statens område sig
enige i følgende vedrørende arbejdstid:
•
•

•
•

• Tillidsrepræsentant: Kravet om ni måneders
anciennitet er droppet på nyoprettede skoler.
Beskyttelsesregler træder dog først i kraft efter 		
tre måneder.
• Gruppeliv: Der er ikke længere krav om minimum
15 timer for at være dækket. Dækningen ved 		
dødsfald øges med 50.000 til 425.000.
Dækningen ved kritisk sygdom øges med 50.000
til 150.000.
• Plustid: Skolen kan fremover indgå aftale om
plustid med den enkelte medarbejder, uden at 		
en tillidsrepræsentant har sagt god for forhand-		
lingen.
• Kompetenceudvikling: Der er afsat 172 millioner 		
kroner til individuel kompetenceudvikling via 		
kompetencefonden (i seneste overenskomstperiode var der afsat 99 millioner kroner).
Derudover er der ændringer i forhold til tjeneste-		
frihed, arbejdsmiljø og pasning af nærtstående.

at der kan indgås lokalaftaler om arbejdstiden
at leder og tillidsrepræsentant forud for skoleårets
planlægning drøfter, hvordan dialog om opgave		
oversigten kan struktureres
at der er en målsætning om tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem tillidsrepræsentant og ledelsen
at begge parter kan søge bistand hos Modernise-		
ringsstyrelsen og LC/FSL, hvis samarbejdet om arbejdstid på skolen ikke fungerer.
HENT HELE AFTALEN som PDF-fil på fsl.dk/aftale18
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Lærerne i Taastrup er
lettede og frustrerede over OK18
Glæde over at undgå strejke og skuffelse over ikke at opnå
mere præger snakken om OK18 på Taastrup Realskoles lærerværelse. Flere overvejer at stemme nej.

AF SIGNE WESTERGAARD-JENSEN · REDAKTIONEN@FRIESKOLER.DK
FOTO UFFE WENG · ILLUSTRATION KATRINE LOUISE JAKOBSEN

O

K18 er et varmt emne på lærerværelset
på Taastrup Realskole for tiden. Mange
har det ambivalent med den aftale, der er
landet.
»Det er svært at være sur over at få den
lønstigning, der stod øverst på vores ønskeseddel. Men mange er skuffede over, at der
kom en kommission i stedet for en aftale om
arbejdstid, det er jeg også selv«, siger Nicolai
Olesen, der er tillidsrepræsentant på skolen.
Taastrup Realskole var udtaget til strejke,
derfor har lærerne fulgt ekstra godt med i slagets gang. Mange er glade for, at de undgår
strejke eller lockout.
»Det er da en lettelse, at der er kommet en
aftale, for oplevelsen fra 2013 sidder i mange. Det var ikke sjovt«, siger Nicolai Olesen.
Selvom mange på lærerværelset er lettede
over at slippe for at strejke, er der bred enighed om, at man gerne går i strejke, hvis det
giver bedre resultater.
En af dem, der ikke har noget imod at bruge strejkevåbnet, er Nisha Ruparelia.
»Man må stole på, at forhandlerne har
indgået en aftale, der er det værd, men jeg
havde hellere kæmpet videre for bedre vilkår. Vi har stadig et lønefterslæb i forhold til
folkeskolelærere, og der var virkelig brug for
en arbejdstidsaftale. Mange lærere er meget
pressede«, siger hun.

BONUSINFO

Michael Ziegler, chefforhandler for KL, har været elev
på Taastrup Realskole og kommer stadig på skolen af
og til. Han er også borgmester i Høje-Taastrup Kommune, hvor skolen ligger. Derfor kom det ikke som en
overraskelse for lærerne, at skolen blev udtaget til strejke.
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Undrer sig over kommission
Undersøgelseskommissionen, der senest ved
slutningen af 2019 skal komme med anbefalinger til en løsning på lærernes arbejdstid, er
en torn i øjet på mange på lærerværelset denne frokostpause. Samfundsfagslærer Karsten
Ulrik overvejer at stemme nej på grund af
den.
»Jeg tror slet ikke på, at der kommer noget ud af den kommissionsidé. Jeg er rigtig
vred over det. Nogle gange må man tage en
konflikt, selvom det absolut ikke er med jubel
i sindet, så jeg hælder mod at stemme nej«, siger han.
KL’s chefforhandler under overenskomstforhandlingerne, Michael Ziegler, er gammel
elev på Taastrup Realskole. Men pensum i
samfundsfag må have ændret sig siden dengang, mener Karsten Ulrik.
»Jeg prøver at lære mine elever, at man
godt kan vinde for stort. At aftaler skal være
gode for alle, for at de kommer til at fungere.
Jeg mener, Michael Ziegler har vundet alt for
stort her«, siger han og tilføjer med et
grin:
»Men det var også før min tid,
Ziegler gik her«.
Karsten Ulriks kollega Marianne
Pedersen er mere fortrøstningsfuld,
hvad angår kommissionens arbejde.
»Jeg regner med, at der ligger en strategi bag, at det endte med en kommission, så
det tager jeg afslappet, men det var da en
overraskelse. Jeg havde hellere set, at vi var
sluppet for Lov 409«, siger hun.
Glade for mulighed for lokalaftale
Taastrup Realskole er ved at indgå en lokalaftale, der blandt andet sikrer gode forhold til

1

2

3

4

5

6

7

8

forberedelse. Den er lærerne på skolen glade
for, og derfor er de lettede over, at retten til
at lave lokalaftaler om arbejdstid er skrevet
ind i overenskomstforliget. Men det gør det
ikke nemmere at finde ud af, hvad man skal

FAKTA Taastrup Realskole er en af de skoler, der

blev udtaget til strejke. Der er ansat 52 lærere på
skolen, og der går 705 elever.

stemme, oplever flere.
»På grund af lokalaftalen betyder det med
kommissionen ikke så meget for os, som det
gør for lærere på nogle andre skoler. Så jeg
har nogle tanker omkring, om jeg skal stemme ja, fordi jeg er glad for det, jeg har fået, eller skal være solidarisk med dem, der ikke

»Jeg havde sat næsen op efter mere. Man har buldret frem om, at nu skulle vi bare have en masse. Så bliver man lidt skuffet«, siger Jørgen Korsager Green (1).
Derefter er det Nisha Ruparelia (2), Nina Nordstrøm Rye (3), Karsten Ulrik (4), Nicolai Olesen (5), Gitte Jensen (6), Christian Rønn (7) og Marianne Pedersen (8).

har en lokalaftale, og stemme nej«, siger Gitte Jensen over madpakken.
Frustrerende forløb
En del lærere på Taastrup Realskole synes,
det er anstrengende, at overenskomstforhandlingerne har løbet over så lang tid.
Blandt dem Marianne Pedersen, der underviser i indskolingen.
»Det har været et frustrerende forløb. Det
er svært ikke at vide, om man skal undervise
om fem dage eller ej. Og det var svært at forklare børnene og forberede dem på, at de måske – måske ikke – kunne komme i skole. Det
er små mennesker, det handler om«, siger hun.
Også på de ældre elevers vegne har det
været svært. Det oplever Marianne Pedersens
kollega Christian Rønn.

»Det er godt for afgangsklasserne, at de
kan komme til eksamen. Det har skabt usikkerhed for dem«, siger han.
Hvad har vi fået?
Nogle synes, det er svært at finde hoved og
hale i, hvad de egentlig har fået ud af overenskomstforhandlingerne. En af dem er lærerstuderende Nina Nordstrøm Rye.
»Jeg er helt ny i den her overenskomstverden, og det har været super svært at finde ud
af, hvad det egentlig er, vi kæmper for, og hvad
vi har fået ud af det«, siger hun og fortsætter:
»Jeg sad hjemme hos min mor, da vi hørte,
der var en aftale. Hun sagde: ’Det skal vi da
fejre’, og jeg blev helt glad. Men så hørte jeg,
at det måske ikke var så godt et resultat alligevel. Det er svært at finde ud af«.

Nina Nordstrøm Rye ved ikke, hvad hun
vil stemme.
»Jeg er ikke klædt på til det. Jeg planlægger at lytte til mine kloge kolleger, inden jeg
sætter mit kryds«, siger hun.
Også erfarne lærere på Taastrup Realskole
føler sig dårligt klædt på til at stemme om
overenskomstaftalen. Nisha Ruparelia og flere andre på lærerværelset på Taastrup Realskole ser frem til at få mere information om
resultaterne af OK18 forhandlingerne, inden
de skal stemme. Både fra informationsmøder
og ved at tale med deres tillidsrepræsentant.
»Jeg har savnet information i løbet af forløbet. Måske er det en af grundene til, at jeg
ikke er særlig positiv over for resultatet. Jeg
bliver måske klogere, når jeg får mere at
vide«, siger Nisha Ruparelia. ■
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»Jeg synes rent faktisk,
at det er den bedste overenskomst,
der er indgået siden 2008«
Statens forhandlere fik ikke alle krav hjem, men var pretty close, mener formand Uffe
Rostrup. Her fortæller han, hvorfor han anbefaler et ja til forliget, hvad han baserer
sin tillid til undersøgelseskommissionen på, og hvad budskabet er til nej-sigerne.

AF PETER KROGH ANDERSEN · PKA@FRIESKOLER.DK
FOTO MARTIN DAM KRISTENSEN · ILLUSTRATION KATRINE LOUISE JAKOBSEN

U

ndersøgelseskommissionen.
Et uinspirerende og umiddelbart harmløst ord, men
ikke desto mindre et ord, der
siden slutningen af april har fået
skuffelsen, ærgrelsen og de
nagende følelser frem hos mange
lærere rundt på skoler og sociale
medier.
For mens landets lærere havde
sat næsen op efter en ny aftale om
arbejdstiden, fik de i stedet en undersøgelseskommission, der frem
til udgangen af 2019 skal se på arbejdstiden. Derefter skal forhandlingerne så småt starte, inden det
hele kulminerer ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Og
arbejdstiden indtil da? Den fortsætter med at være dikteret af den
upopulære Lov 409 fra regeringsindgrebet i 2013.
Formand Uffe Rostrup fra Frie
Skolers Lærerforening havde
også helst set en ny arbejdstidsaftale. Alligevel er han positivt
stemt over for undersøgelseskommissionen.
»Måske er den her undersøgelseskommission den fremstrakte hånd, som vi har ventet
på siden 2013. Måske virker den,
måske gør den ikke, og vi kan
komme til at stå tilbage som en
gang fjolser, når det her er overstået. Men jeg har bare valgt at
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sige, at hvis vi skal lave god skole
i fremtiden, så bliver vi nødt til at
stole på hinanden, for ellers får
vi aldrig lavet god skole«, siger
Uffe Rostrup og fortsætter:
»Jo mere, jeg tænker over det
kommende kommissionsarbejde,
jo mere får jeg faktisk også en idé
om, at det er vejen frem, hvis der
skal være et håb for folkeskolen
og ordentlige regler for de frie
skoler. Selv hvis vores forhandlere kunne have presset en månedsnorm eller en kvartalsnorm
igennem, er jeg ikke sikker på, at
det havde løst knuderne ved
fremtidens forhandlinger. Så det
her er muligheden for et fornyet
samarbejde og en ny start. Og det
er lidt løfterigt for hele samfundet, synes jeg«.
Undersøgelseskommissionen
er et projekt, der kom i stand på
det kommunale område. Ifølge
Uffe Rostrup er tilliden mellem
arbejdsgiver og arbejdstagere på
statens område ganske enkelt
ikke solid nok til, at de kunne
lave et lignende projekt. I stedet
skal statens forhandlere overføre
anbefalingerne fra kommissionen og bruge dem som fundament for OK21. Det kræver dog
alligevel en vis tillid til Moderniseringsstyrelsen, for ingen af
parterne vil afskrive sig forhand-

lingsretten, og derfor indeholder
aftalen ikke andet, end at parterne er forpligtet til at bruge anbefalingerne som udgangspunkt for
forhandlingerne. Med andre ord
kan Moderniseringsstyrelsen og
statens lærere afvise anbefalingerne i 2021.
Men det skræmmer ikke formanden.
»Det ville være mærkeligt, hvis
man tilsluttede sig kommissionens arbejde og så bagefter fuldstændig smider alle anbefalinger
væk. Det tror jeg, at arbejdsgiverne får problemer med. Og det får
vi selvfølgelig også, hvis der er
noget i anbefalingerne, som vi
ikke bryder os om«.
»Og hvad er alternativet? Det
er mere krig. Det er mere mistillid. Det er ikke bedre forhold, men
kun en glidebane, der fortsætter
nedad. Og det er ikke godt for skolerne«.
Tumultariske forhandlinger
Overenskomstforhandlingerne
bød på en lang række op og nedture for arbejdstagerne, og Uffe
Rostrup kalder forløbet for det
mest tumultariske og underlige,
han kan huske. Arbejdsgiverne
stod som under de seneste forhandlinger sammen, men denne
gang lykkedes det at svare igen

med et lignende sammenhold hos
lønmodtagerne. Her gav de mange forskelligrettede interesser
nogle bump på vejen, men Uffe
Rostrup er ikke i tvivl om, at sammenholdet var den direkte årsag
til de positive resultater, som han
ser hos både stat, regioner og
kommuner.
»Fagbevægelsen har vist, at

Hvad er
alternativet?
Det er mere krig.
Det er mere
mistillid. Det er
ikke bedre
forhold.
FO R M A N D U F F E R O ST R U P

den stadig godt kan, og det har
været en fornøjelse at se. Der skal
mere til end i gamle dage, og det
med at tage kampene hver for sig
er blevet sværere. Så store kampe
kræver, at vi står sammen. Det
kan godt være, at det har været
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Skolekontakten

umoderne i mange år, men jeg
tror faktisk, at det har vist sig at
være på vej til at blive in igen«.
En af sejrene er spisepausen,
som fællesskabet identificerede
som en af de store knaster. Det
lykkes de statsansatte akademikere at få den forhandlet hjem, og
det kommer også lærerne på de
frie skoler til gode, om end detaljerne endnu ikke er på plads.
»Det er dejligt, at spisepausen
nu er skrevet ind i overenskomsten. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft lidt berøringsangst med emnet, fordi vi har været nervøse for at lukke katten ud
af sækken: Ville vi miste retten til
spisepause, hvis vi åbent hævdede, at vi havde den? Nu er der en
helt anden klarhed, end der har
været før, og alle lærere på de frie
skoler har fået fastslået, at de har
ret til betalt spisepause«, siger
Uffe Rostrup.
De samme glade toner lyder,
når snakken falder på lønnen.
Ifølge formanden gik arbejdstagerne ind til forhandlingerne med
et krav om en stigning på 8,17
procent og endte på 8,1 procent,
ligesom at arbejdstagerne blandt
andet lykkedes med at få afskaffet
det upopulære privatlønsværn.
Lønnen holdt os sammen
Netop lønnen var det egentlig bolværk mod splittelsen i fagbevægelsen, vurderer Uffe Rostrup.
»Mit indtryk er, at lønnen holdt
sammen på det her, fordi der var
grupper, som kun var interesserede i lønnen. Hvis man meget tidligt havde løst lønudfordringen,
så tror jeg, at solidaritetspagten
havde været sværere at holde
sammen på«.
Ikke alle lærere er dog enige i,
at løn-resultatet er så godt endda.
De overordnede stigninger er på
plads, men 1,5 procent skal hentes lokalt, og dermed er der ingen
garantier for, at pengene ender på
lønkontoen, som flere skriver på
Facebook. Men det er en snak om
lønsystemet, mener formanden.
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»Og vi gik ikke til forhandlingerne for at få systemet afskaffet,
for selv om det er et møgirriterende system, og vi vil gerne af
med det, så synes andre i staten,
at det er et fint system. Derfor får
vi det heller ikke afskaffet lige
med det samme. Så vi har det
lønsystem, vi har, og vi bliver
nødt til at omfavne det og sige:
Hvordan får vi så noget ud af
det?«, siger han og fortsætter:
»Hvis Moderniseringsstyrelsen ikke vil give os værktøjerne
til at få lønnen udmøntet ved organisationsforhandlingerne, så
vil vi intensivere vores lønkampagne. Og blive ved med at køre
sager om løn inde i Moderniseringsstyrelsen. Det er det, vi har
gjort de seneste tre år, og det har
virket«.
Uffe Rostrup har ikke selv siddet med i Forligsinstitutionen,
men han blev løbende taget med
på råd via sin stol i Lærernes Centralorganisation. Han har set fællesskabet slå revner og blive forenet igen, og han er ikke i tvivl
om, at særligt én mand skal have
æren for sammenholdet.
»Jeg vil sige, at jeg har
én helt, og det er Anders
Bondo. Jeg synes fandme, han har gjort
et fantastisk

stykke arbejde i de her overenskomstforhandlinger. Det må jeg
bare sige«.
Det er sgu ikke så dårligt
Nu er det lange og kaotiske forhandlingsforløb forbi, og alle
medlemmerne i Frie Skolers Lærerforening skal stemme ja eller
nej til det samlede forlig. Uffe Rostrup og en enig hovedbestyrelse
anbefaler et ja.
»Jeg synes rent faktisk, at det
her er den bedste overenskomst,
der er indgået siden 2008. Vi har
fået nogle rigtigt okay lønstigninger, vi har fået en frokostpause
skrevet ind, og vi har fået et håb
om at lande en ny og bedre arbejdstidsaftale. Og så ligger der
en del andre
mindre
ting i
af-

talen. Der er fortsat organisationsforhandlinger, og der er enighed om, at der kan indgås lokalaftaler. Alt i alt er det en ret god
overenskomst«.
Men kan du forstå dem, der
hælder til et nej?
»Hvis man stemmer med følelserne, kan jeg godt forstå, at man
har lyst til at stemme nej. Det her
var heller ikke, hvad jeg havde
forventet med lærerens arbejdstid. Men overenskomstforhandlinger er andet end arbejdstid, og
vi kommer aldrig til at gå til en
overenskomst, hvor vi lander alle
vores krav. Men den her gang er
vi pretty close. Vi har fået to ud
af tre og noget, der peger fremad
på det tredje. Det er sgu ikke så
dårligt. Det synes jeg faktisk
ikke, det er«. ■

meld din klasse til

gocook smagekassen
Græskar er meget mere end haloween! Lad eleverne arbejde
med græskarets smag, biologi, historie, madkultur og følg
det fra jord til bord.
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Det bliver den tidligere
forvaltningschef Per B. Christensen,
der skal lede arbejdet med at
undersøge lærernes arbejdstid.
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Du modtager GRATIS undervisningsmaterialer og opskriftshæfter til hele klassen til 4-8 undervisningsgange fra uge 39.
I uge 43, 44 ELLER 45 henter du en GRATIS smagekasse med
råvarer til 24 elever i den lokale Coop-butik.
DER ER ÅBENT FOR TILMELDING PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

Forløbet er målrettet 4.-7. klasse i madkundskab, natur/teknologi, biologi, understøttende
undervisning og tværfaglige forløb. Du må regne med ca. 150 kr. til ekstra råvarer
pr. smagekasse til hokkaido suppe med græskarboller og risotto med græskar.

TEMA OK18

»Det er en meget risikofyldt sejlads,
de begiver sig ud på«,
mener arbejdsmarkedsforsker og professor Henning Jørgensen
De danske lærere bevæger sig de næste tre år
ud på usikker grund. Det mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg
Universitet, efter at OK18 mundede ud i en
såkaldt undersøgelseskommission, der med
en uvildig formand i spidsen skal kortlægge
lærernes arbejdstid. Han hæfter sig ved, at
udvælgelsen af medlemmer og en stor del af
arbejdet er overladt til den uvildige formand.
»Formanden får jo lov til at bestemme,
hvad han vil have med i arbejdet. Så jeg mener, det er en meget risikofyldt sejlads, de begiver sig ud på. Og så skal du jo huske på, at
arbejdsgiverne faktisk kan sige nej til alle de

forslag, der kommer fra den kommission«, siger Henning Jørgensen.
Fra arbejdsgivernes side er der både ting,
der taler for og imod, at kommissionens forslag til løsninger nogensinde bliver til noget.
På den positive side er Kommunernes Landsforenings (KL) behov for at få poleret facaden.
»KL har et ramponeret image. Hverken
folk eller medarbejdere har tiltro til KL mere,
og hvis KL vil reparere på det, så går de ind i
det her arbejde med lyst til at lave en aftale i
stedet for at køre videre med Lov 409«.
På den negative side er staten, som i sidste

ende også styrer de offentlige forhandlinger
på det kommunale område, siger Henning
Jørgensen. Innovationsminister Sophie Løhde gav ikke lov til ændringer den her gang,
og det gør hun næppe heller næste gang. Dermed afhænger det hele i sidste ende af, hvem
der sidder som statsminister og finansminister i 2021.
»Så det kommer an på de politiske udviklinger, om der kommer noget ud af arbejdet
eller ej. Kommissionen i sig selv vil nemt
kunne blive en syltekrukke, hvis der ikke
kommer politisk hjælp til at føre noget igennem«, siger Henning Jørgensen. ■

»Vi kan få brudt den stærke politiske styring af de
her arbejdstidsbestemmelser«,
mener formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Kommisionen sejler
mellem naivitet og nyt land
AF PETER KROGH ANDERSEN · PKA@FRIESKOLER.DK
FOTO PHILIP DAVALI · ILLUSTRATION KATRINE LOUISE JAKOBSEN

Kritikere kalder forhandlerne naive og mener, at den nye kommission til at undersøge
lærernes arbejdstid nemt ender som en syltekrukke. Her giver arbejdsmarkedsforsker
Henning Jørgensen sin vurdering, mens manden bag aftalen fortæller, hvorfor han
mener, kommissionen giver god mening.
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Intet er sikkert, erkender chefforhandler for
de kommunalt ansatte Anders Bondo Christensen efter at have indgået aftale om en
undersøgelseskommission til at se på lærernes arbejdstid.
»Men den er efter min mening en mulighed for, at vi kan få brudt den stærke politiske styring af de her arbejdstidsbestemmelser«, siger Anders Bondo Christensen.
Ifølge ham er lærernes arbejdstid stadig et
politisk projekt, der er styret af centrale ministerier i regeringen, og derfor lykkedes det
ikke efter fem måneders forhandlinger at blive enige om en ny overenskomst. I stedet
skal en kommission se på forholdene og komme med forslag, som parterne skal forhandle
ud fra før og under overenskomstforhandlingerne i 2021. Hvis de bliver enige, skal kommissionens arbejde også danne grundlag for
forhandlingerne på statens område – hvor de
frie skoler hører under.
Kritikere mener, at kommissionen meget
vel kan ende som en syltekrukke, fordi afta-

leteksten først og fremmest bygger på tillid –
og ikke forpligtelser.
»Det er jeg simpelthen ikke enig i. Hvis
man læser teksten, så står der forpligtende
flere gange (…) Vi er forpligtet til at forhandle ud fra de forslag, der kommer, så det her er
ikke bare bygget på tillid«, siger Anders Bondo Christensen.
Tillid er dog et plus, siger Anders Bondo
Christensen, der kender den nye formand for
Kommunernes Landsforening og borgmester
i Aarhus, Jacob Bundsgaard. Som borgmester
stod han i spidsen for en af de første kommuner til at indgå lokalaftaler efter indførelsen
af Lov 409, og tidligere som rådmand for
børn- og unge i samme kommune har han altid stået for en samarbejdslinje, siger Anders
Bondo Christensen.
»Han var jo rådmand for skoleområdet,
inden han blev borgmester, og derfor har han
et langt og tillidsfuldt forhold til Aarhus-afdelingen af Danmarks Lærerforening. Og det
tæller da også på plussiden for mig«.

Som chefforhandler var Anders Bondo
Christensen også nødt til at se på, hvad alternativet til en undersøgelseskommission var.
Her er han ikke tvivl om, at det ville være
konflikt, og formentlig en storkonflikt, der
involverede en stor del af fagbevægelsen.
»Musketéreden (i fagbevægelsen, red.) er
sådan et tveægget sværd: Det er en stor fordel med opbakning fra hele fagbevægelsen,
men stod vi først i en konflikt, hvor de andres
konfliktkasser blev tømt på en konflikt kun
om lærernes arbejdstid, så ville det lægge et
enormt pres på os for at lande en aftale. Og
der kunne vi være landet i en situation, hvor
vi følte os tvunget til at lande en aftale, som
vi slet ikke kunne være bekendt over for
medlemmerne. Og når du først har sat din
underskrift på en aftale, så har du også et
ansvar over for aftalen,« siger Anders Bondo
Christensen og fortsætter:
»Det alternativ, synes vi på ingen måder, var
attraktivt. Det her (undersøgelseskommissionen, red) giver nogle helt andre perspektiver. ■
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HVAD STÅR DER I AFTALEN OM UNDERSØGELSESKOMMISSIONEN
I forliget mellem Kommunernes Landsforening (KL), Forhandlingsfællesskabet (FF) og Lærernes Centralorganisation (LC) står skrevet, at de centrale parter indgår i en forpligtende afdækning og et efterfølgende forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid på Lov 409-underviserområdet. Parterne er enige om, at en kommission skal stå for afdækningen af
udfordringer og muligheder med arbejdstidsreglerne på underviserområdet, hvor parterne bliver inddraget og hørt i relevant omfang. Kommissionsformanden skal senest ved udgangen af 2019 fremlægge anbefalinger
og forslag til løsninger med det formål at skabe størst mulig kvalitet i
undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Kommissionens arbejde skal indgå i de efterfølgende
arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik på at
indgå en arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i
2021.
Kommissionen er uvildig, og parterne forpligter sig til at indgå aktivt i
afdækningen og forhandlingsforløbet, ligesom at de forpligter sig til at
stille rimelige ressourcer til rådighed for analyser, møder og andre relevante opgaver, der fremmer processen. Forhandlingerne om arbejdstiden
begynder umiddelbart efter kommissionsformanden har aflagt rapport
og afsluttes senest den 31. marts 2021.
I aftalen på statens område lyder det, at parterne fortsætter forhandlingerne om arbejdstiden i 2021, såfremt KL og LC indgår en arbejdstidsaftale på baggrund af den kommunale periodeforhandling. Parterne er
dog opmærksomme på de forskellige skoleformer i staten, men også at
der så vidt muligt bør aftales ensartede arbejdstidsregler for alle Lov
409-områderne i staten. ■

Manden med ansvaret
Per B. Christensen er uddannet lærer og
arbejdede i 19 år som direktør i Børne- og
Kulturforvaltningen i Næstved Kommune. Han har også deltaget i forskellige
evalueringer af læreruddannelsen. Han
afbrød midlertidigt sin pension for at påtage sig hvervet som kommissionsformand.
»Jeg har tænkt mig rigtig godt om,
gået nogle ture og snakket med min familie, inden jeg sagde ja til den her store,
spændende og vanskelige opgave. Jeg
sagde til parterne, at det er en meget svær
opgave at løse, og det kræver fuldstændig
opbakning fra Danmarks Lærerforening
og KL. De må ikke falde tilbage i de gamle
skyttegrave, for så kan jeg ikke lykkes.
Det bliver helt afgørende at skrive nogle
forslag i en fælles ånd og et fælles sprog«,
siger Per B. Christensen ifølge folkeskolen.dk. ■

denkæmpestorelæsedag.dk
Gå ind på
denkæmpestorelæsedag.dk
– og vær med, når vi går
live fra skolestart!
A038
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– er et nyt og gratis site spækket med skønne ideer til
en festlig læsedag for alle elever på jeres skole.
I skal læse, quizze, løse opgaver, lege, bygge, sy,
folde og meget mere.
Alt sammen med udgangspunkt i vores kendte og
elskede boguniverser. Vi lover, det bliver kæmpesjovt!
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Kom med i forligsen,
da det hele blev afgjort
Frie Skolers Lærerforening havde en
specialkonsulent med de sidste ni dage i
Forligsinstitutionen. Her fortæller han,
hvad der egentlig foregik i den meget omtalte
bygning i København.

AF PETER KROGH ANDERSEN & MIKKEL HVID · PKA@FRIESKOLER.DK
ILLUSTRATION KATRINE LOUISE JAKOBSEN

N

i dage i træk, 17-18 timer om dagen og
primært placeret ved et bord i et 13 kvadratmeter stort lokale. Sådan så den sidste del af april ud for specialkonsulent
Henrik Lykø Hansen fra Frie Skolers Lærerforening, der sammen med et dusin andre
specialister sad på tredje sal i Forligsinstitutionen og regnede og analyserede på forslag og
idéer, som forhandlere drøftede andre steder
i bygningen.
Det kan lyde udmattende eller kedsommeligt, men sådan var det ikke, fastslår specialkonsulenten:
»Det giver et adrenalinkick at sidde med
derinde. For det er jo virkelig vigtigt, hvad vi
sidder og regner på, og dine evner bliver hele
tiden udfordret. Så jeg følte mig aldrig udmattet. Det gjorde jeg faktisk ikke«.
Det lille lokale fik navnet Lærerværelset,
fordi specialisterne kom fra Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening, Lærernes
Centralorganisation og altså Frie Skolers Lærerforening. De koncentrerede sig næsten
udelukkende om lærernes arbejdstid og fik
ofte besøg af sekretariatschef Henrik Højrup

»Det var altid nemt at
se på Anders Bondos
ansigtsudtryk, om
der var fremdrift i
forhandlingerne eller ej«.
H E N R I K LYKØ H A N S E N

fra Lærernes Centralorganisation og chefforhandler Anders Bondo Christensen, der kom
med nye forslag, hentede analyser eller gav
en status på forhandlingerne.
»Det var altid nemt at se på Anders Bondos ansigtsudtryk, om der var fremdrift i forhandlingerne eller ej. Han sad med på alle
tre områder, og det var ham, der drev det
frem. Han var fantastisk. Og nogle gange
meget træt«.
Opbygget som et puslespil
Dagene begyndte klokken 10 om formiddagen og sluttede klokken 03-04 om natten.
Når specialisterne holdt pause, gik de enten
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op på tagterrassen med rygerne, drak kaffe
og spiste slik eller så fodbold på kantinens
fjernsyn lige ved siden af Lærerværelset. I
starten fik de leveret mad fra en nærliggende
café, men da det menukort var tygget igennem, traskede de selv af sted efter takeaway.
Der fandtes ikke noget skema eller en
dagsorden for dagene og emnerne, og forligsmanden Mette Christensen blandede sig kun,
hvis hun kunne mærke, at forhandlingerne
var på vej til at gå i hårdknude. I stedet styrede chefforhandlerne selv tempo og emner, og
ofte hoppede de fra område til område.
»Når de kørte død i for eksempel arbejdstiden, så tog de fat på et nyt område. Tanken
var, at jo flere hakker, vi kunne få vinget af,
jo sværere ville det være at sige nej til sidst.
Så forhandlingerne blev bygget op ligesom et
puslespil, hvor man skiftevis byggede på forskellige områder, og så begyndte der langsomt at tegne sig et samlet billede«, siger
Henrik Lykø Hansen.
Ingen i huset vidste med andre ord, om
deres område eller emne i overenskomsten
snart ville blive bragt op, og derfor måtte ingen gå hjem, før forligsmanden eller en af
chefforhandlerne sagde godnat. Det betød
mange trætte mennesker på de tre etager, og
rundt omkring i huset tog folk sig en lur, hvor
det var muligt.
»Jeg tog selv en enkelt nat på en medbragt, hullet luftmadras«, siger Henrik Lykø
Hansen.
Mega-motiverende opbakning
Vinduet på Lærerværelset vendte ud mod
Sankt Annæ Plads, og dermed arbejdede specialisterne til lyden af slagsange og tilråb fra
demonstranterne på gaden. Demonstranterne skabte en evig diskussion på Lærerværelset om åbent vindue eller ej – tæt luft og ro
eller frisk luft og larm – men det styrkede
også kampgejsten:
»Al musik og alle taler røg direkte ind, og
det var bare mega-motiverende. Demonstranterne mindede os hele tiden om, at det
her var vigtigt og havde direkte betydning
for en hel masse mennesker. På en måde illustrerede de sammenholdet i fagbevægelsen,
og de blev bare ved og ved. Det var sgu ret
rørende«, siger Henrik Lykø Hansen.
Stemningen på Lærerværelset var nogle
gange let og lystig, men altid fokuseret, og
mens nogle af specialisterne sad med tal og
procenter i Excel-ark, diskuterede andre formuleringer og ordvalg i aftaleteksterne. For-

handlerne havde hele tiden brug for nye beregninger eller udkast:
»Jeg tror, at mange har en fornemmelse
af, at forhandlerne sidder ansigt til ansigt
rigtig meget af tiden, men det gør de faktisk
mindre, end jeg havde troet. Det meste handler om at udveksle papirer, drøfte dem og
melde tilbage«, siger Henrik Lykø Hansen og
fortsætter:
»For eksempel snakkede vi længe om forskellen mellem ’tager udgangspunkt i’ og ’anvender som udgangspunkt’. Er der forskel?
Altså, jeg synes, at ’anvender’ er stærkere,
fordi der er noget aktivt i sætningen. Det er
en diskussion om en detalje, men betyder jo
reelt noget for aftalen«.
Da forligene faldt på plads
Torsdag den 26. april begyndte lettelsen at
sprede sig i Lærerværelset, og da Anders
Bondo Christensen og chefforhandler Michael Ziegler fra Kommunernes Landsforening enedes om at få en undersøgelseskommission til at se på arbejdstiden, bredte optimismen sig i Forligsinstitutionen. Senere
samme dag blev forhandlerne på statens område enige om den betalte spisepause.
»Da spisepausen faldt i hak, faldt hele forliget på plads. Der, tror jeg, de fleste tænkte:
Nu er den der«, siger Henrik Lykø Hansen.
Inden statens forhandlere annoncerede
deres aftale foran Forligsinstitutionen lørdag
aften, havde Henrik Lykø Hansen sat kursen
hjem over Storebælt. Træt og tilfreds.
»Det var en fantastisk oplevelse«. ■

HANSEN STOPPER
Henrik Lykø Hansen går på pension fredag den 8. juni
2018 efter mere end 30 års arbejde for lærerne på de
frie skoler. Han begyndte som tillidsrepræsentant, blev
sekretariatschef i Efterskolernes Lærerforening og
siden forhandlingschef i Frie Skolers Lærerforening.
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FEM MÅNEDERS
FORHANDLINGER
De første fire billeder (fotograf

Sammenholdet
var det unikke

Philip Davali) er fra pladsen foran Forligsinstitutionen og viser demonstranter bag chefforhandler Anders Bondo Christensen (1), Uffe Rostrup på ta-

2

lerscenen (2), innovationsminister Sophie Løhde på vej til
forhandlinger (3) og standhaftige demonstranter (4). Næste
billeder (fotograf Maria Tuxen
Hedegaard) er fra Haderslev
Realskole, da strejkevarslet lød

AF PETER KROGH ANDERSEN · PKA@FRIESKOLER.DK
ILLUSTRATION KATRINE LOUISE JAKOBSEN

den 2. marts (5), og fra den 22.
marts i Fredericia, hvor 10.000
tillidsrepræsentanter mødte
op (6). Til sidst (fotograf Martin

OK18 var tætpakket med uløste knuder fra
tidligere forhandlinger. Det endte med et
højrisikospil, hvor en exceptionel solidaritet
bar resultaterne hjem for fagbevægelsen,
mener arbejdsmarkedsforsker.

E

n langvarig og mere rå magtkamp end længe set. Sådan betegner
arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet overenskomstforhandlingerne i 2018.
»Det her så bare rigtig svært ud, og det er også derfor, vi fik
den her rå magtkamp. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi i perioder
har gået på kanten af en storkonflikt«, siger Nana Wesley Hansen.
Før forhandlingerne skrev Nana Wesley Hansen og hendes kollega
Mikkel Mailand en analyse, der hed ’Tre gordiske knuder eller bare
bump på vejen?’. Den handlede om lønnen, lærernes arbejdstid og samarbejdsproblemer på statens område, særligt i forhold til spisepausen.
Allerede da forskerne skrev analysen, var der tegn på den udmattelseskrig, som forhandlingerne ifølge forskeren endte med. Knuderne var opstået under tidligere forhandlingsrunder eller var – som spisepausen – et problem, der aldrig for alvor var blevet håndteret.
Løn-diskussionen opstod allerede tilbage i 2008 og blev bragt frem
af arbejdsgiverne i 2015. Spisepausen har ligget og luret længe og blev
forværret på grund af mistilliden på det statslige område. Og tvisten
om lærernes arbejdstid blev skabt med lockouten og Lov 409 i 2013.
Særligt lærernes arbejdstid er vigtig for at forstå, hvorfor fagbevægelsen netop i 2018 lykkedes med at mobilisere en musketéred på
tværs af sektorer og stat, kommune og regioner, siger Nana Wesley
Hansen. En ed, der senere bredte sig ud og blev til en solidaritetspagt, der også omhandlede lønudviklingen, spisepausen og ligeløn
og lavtløn til særlige grupper.
»Det er exceptionelt, at det overhovedet lykkedes fagbevægelsen
at mobilisere det her sammenhold. Det må jeg bare sige. I forhold til
hvor forskellige interesser, der er på det offentlige område, så er det
absolut ikke nogen selvfølge, at man kan skabe en fælles front. Det er
faktisk ikke rigtig lykkedes tidligere«.
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Dam Kristensen) sidder optimistiske, skeptiske og mellemfornøjede medlemmer og lytter på, mens Uffe Rostrup informerer om det indgåede forlig den 3. maj (7).

Fællesskabet slog sprækker til sidst, da LO-grupperne gik solo på
det regionale område, og som de første indgik forlig. Ifølge Nana
Wesley Hansen er læren for lønmodtagerne, at de fremover skal være
helt enige om, hvad en solidaritetspagt betyder.
Alligevel er hun ikke i tvivl om, at sammenholdet gav pote. Lønmodtagerne fik spisepausen skrevet ind, og de fik højere lønstigninger end ventet. Og så fik lærerne undersøgelseskommission, der skal
granske arbejdstiden frem mod næste overenskomstforhandlinger.
»Man må sige, at lønmodtagerne vandt rigtig meget ved den her
mobilisering. Det så virkelig, virkelig svært ud fra start af, men de
har jo endt med at få noget på alle de fire områder, som den fælles
mobilisering handlede om«, siger Nana Wesley Hansen.
Under forhandlingerne har der været meget snak om, hvorvidt
den danske model overhovedet fungerer på det offentlige område,
hvor arbejdsgiverne tjener penge på strejker og lockouter. Hvis vi var
landet i en storkonflikt, så havde modellen nok været i krise, siger arbejdsmarkedsforskeren:
»Men man skal bide mærke i, at vi den her gang var nede i Forligsinstitutionen, vi var på kanten af en storkonflikt, og det lykkedes
faktisk parterne at finde et forlig. Det her er ikke et mæglingsforslag
skrevet af en forligsmand. Det er et overenskomstforlig«, siger Nana
Wesley og fortsætter:
»Jeg synes, at diskussionen om den politiske magtfaktor og de politiske konsekvenser har forandret sig. For det her forløb viser, at
man kan vinde i overenskomstforhandlingerne og matche de stærke
arbejdsgivere, hvis man formår at mobilisere lønmodtagerne og mobilisere befolkningens gunst. For det er virkelig svært at se, hvor arbejdsgiverne har vundet den her gang«. ■
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