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Kære tillidsvalgte i Uddannelsesforbundet 
 
I ønskes alle et godt nytår – velkommen til det faglige arbejde i 2016! 

 

 
Opgaveoversigten og opgørelse af arbejdstid – alle Uddannelsesforbundets 

områder, som er reguleret af lov 409 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Resultaterne af Uddannelsesforbundets seneste TR-undersøgelse fra september 2015 har vakt 

interesse – både pressemæssigt og i Folketinget. Særligt er der opmærksomhed på, at der er 

skoler, som ikke efter 1½ år med lov 409 har udleveret den lovbestemte opgaveoversigt. Da 

politikerne i Folketinget vedtog lov 409, var opgaveoversigten tænkt som lærernes værn mod 

en for voldsom belastning i deres arbejde.  

 

SF har nu kaldt Undervisningsministeren i samråd om Uddannelsesforbundets oplysninger. 

 

Uddannelsesforbundet vil holde politikerne fast på deres løfter, da de afsluttede lockouten i 

2013 med lovindgrebet. Er der ikke udleveret en opgaveoversigt hos jer, opfordres I til at kon-

takte jeres konsulent i sekretariatet.  

 

Et andet vigtigt spørgsmål lige nu er, om medlemmerne får løn for det arbejde, de præsterer.  

I TR-undersøgelsen svarer mange, at opgørelsen af arbejdstid på deres skoler ikke er retvisen-

de. Det kan betyde, at medlemmerne arbejder gratis – ud over den arbejdstid, de får løn for. 

Kontakt sekretariatet, hvis I er usikre på om opgørelsen af arbejdstid hos jer er retvisende. 

 

 
Der kan være hjælp at hente – medlem af Lærernes Pension og sygemeldt 
Af konsulent Erling Kure 

 

Lærernes Pension har iværksat et pilotprojekt, hvor sygemeldte kan få tilbud om støtte til at 

vende tilbage til arbejdet.  

 

Projektet sker i et samarbejde med Falck Healthcare.  

 

Du kan læse nærmere om projektet her. 

 

Uddannelsesforbundet opfordrer vores tillidsrepræsentanter til at henvise sygemeldte kolleger 

til Lærernes Pension for afklaring af, hvorvidt den sygemeldte kan blive omfattet af pilotprojek-

tet.  
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Seniormøde – medlemmer med pension i Lærernes Pension 
Af konsulent Anne-Marie Boelt 

 

Lærernes Pension holder seniormøde for overenskomstansatte medlemmer fra 58 år: 

 

Fredericia – Torsdag den 28. januar kl. 16.30 – Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 

Fredericia  

 

Se program og tilmelding her. 

 

 

Presse 
 
18. december 2015: Altinget: Lærere har ikke fået lovpligtig opgaveoversigt 
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