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 FOAS SPC FOAS ALMEN  
Lønudvikling- 
centralt og 
lokalt  

 
 

Forhøjelse af lønnen, 
så den svarer til de 
kommunale 
sprogcentre.  
Ingen afsatte midler til 
lokal løn – 
konvertering af lokal 
løn til central løn. 

Generelle centrale 
lønstigninger 
 
Overenskomstfastsatte 
tillæg til FVU 
undervisere, KUU-
undervisere. 
 

 

Mere 
indflydelse – 
bedre vilkår 
for 
tillidsrepræse
ntanter 
 

Mere ret til indflydelse 
til TR, fx ret til at se 
og forhandle den 
enkeltes 
arbejdsplaner.  
 
Centralt aftalt tid til 
TR-arbejdet  
 
Kravene om 
indflydelse lokalt er 
højt prioriteret.  
 

 

 

 

Bedre 
arbejdsmiljø – 
indsats mod 
sygefravær 

 Tryghed i ansættelsen 
– (dette kunne være: 
kendte procedurer i 
forbindelse med 
afskedigelser, ret til 
uddannelse i 
opsigelsesperioden, 
hjælp til at komme 
videre i andet job ved 
f.eks. en karrierecoach 
+ evt. andet. 
 

 

Bedre 
arbejdstidsaf- 
taler  
 

Forud for 
skemaændringer, der 
medfører nye 
undervisningsforløb, 
gives der et centralt 
fastsat 
minimumstidsrum til 
forberedelse af det nye 
undervisningsforløb. 
Ved nye projekter 
gives mere ekstra 
forberedelsestid.  
 
Straftid ved kortere 
varsel for 
skemaændringer end 
fx 14 dage.  
 
Den skemalagte 
forberedelsestid skal 

Bevarelse af 
forberedelsesfaktoren 

Varslingsreglerne i 
overenskomsten virker 
ikke efter hensigten, 
derfor skal der 
indføres en 
kompensation i form 
af enten penge/tid, 
når reglen brydes. 

Afskaffelse af reglen 
om overførsel af 
undertid til følgende 
år. Alternativt kunne 
der være et loft på 50 
timer mod de 150 
timer, der nu gælder. 
Ophobning af undertid 

 



Bilag 3.4. OK 2018 – Krav FOAS 
 

Side 2 
September 2017 

være samlet og 
ukrænkelig.   
 
Ved mere end 8 
lektioner om ugen 
efter kl. 17 gives 
dobbelt aftentillæg.  
 
Forhøjet tillæg ved 
meget aftenarbejde 
sikrer ligelig fordeling 
og ordentlig 
planlægning fra 
ledelsens side. 
 
Alle 
undervisningsformer, 
også studieværksted 
og netbaseret 
undervisning, skal 
udløse 
forberedelsestid.  
 
Væk med den 
ledelsesbestemte 
forberedelsestid.  
 
Grænsen for tillæg for 
mange 
undervisningstimer 
skal nedsættes, og der 
skal ske en kraftig 
forhøjelse af tillægget.  
 

er en 
kæmpestressfaktor og 
en virkelig stor 
belastning for det 
psykiske arbejdsmiljø 
indenfor vores 
område.  

 

Seniorordning
er og 
livsfasemodell
er 

Rettighedsbaseret 
mulighed for et mere 
fleksibelt arbejdsliv. 
 

Seniorordning: Ret til 
at forhandle 
seniorordning, når 
man fylder 60 år. Ret 
til fuld pension, men 
med lønnedgang, hvis 
man vælger at gå på 
deltid. 
 

 

Supplerende 
krav 

Nedlæg 
uddannelsesfonden – 
anvend midlerne til 
central løn.  
 
Ret til 3 måneders 
efteruddannelse ved 
opsigelser ifm. 
udliciteringer.  

  

 


