OK 18.
Nyhedsbrev. 15. maj. 2018
Til lærere ved sprogskolerne
Som I sikkert ved, blev der ikke ændret ved lærernes arbejdstid ved overenskomstforhandlingerne i
Forligsinstitutionen. Forhandlingerne omhandlede alle de offentlige områder (stat, regioner og kommuner),
og på sprogcenterområdet har resultatet direkte betydning for lærerne på de kommunale sprogcentre eller
for lærere på skoler, der har tiltrådt den kommunale overenskomst.
Det resultat man kunne blive enige om, var en samlet økonomisk ramme på 8,1 % i den 3- årige
overenskomstperiode frem til 2021.
På spørgsmålet om arbejdstid, blev der indgået et forpligtende samarbejde om en kommission, der skal
komme med anbefalinger til en kommende arbejdstidsaftale, senest i 2021.
En lille de af det samlede kommunale forlig (0,35 %) blev forhandlet særskilt for lærerne. Disse
forhandlinger medførte at fritvalgstillægget stiger fra 0,64 % til 0,83 % af lønnen, og tillægget for
funktionen Pædagogisk Medhjælp stiger som det fremgår af skemaet. Begge stigninger træder i kraft 1.
april 2019.
Antal arbejdstimer

Tillæg nu

Tillæg pr.
1.4.2019

200 – 400
401 – 800
801 og derover

6.200 kr.
10.200 kr.
15.400 kr.

8.400 kr.
13.860 kr.
21.000 kr.

Beløbene er er 31.3.00-niveau.
Se i øvrigt nærmere på forbundets hjemmeside.
Hovedbestyrelsen for Uddannelsesforbundet har denne gang valgt, ikke at anbefale hverken et ja eller et
nej. Se HB’s udmelding her.
Sektionsbestyrelsen for Dansk som Andetsprog er enedes om et lille ja til det foreliggende resultat.
Sektionsbestyrelsen er meget skuffet over, at lærernes arbejdstid ikke kom i hus, som en egentlig aftale,
men vi ser omvendt ikke noget perspektiv i endnu en isoleret lærerkonflikt.
Urafstemningen om overenskomstresultatet bliver en elektronisk afstemning, som afvikles i perioden fra
23. maj til 3. juni kl. 12.
Sektionens medlemmer på kommunal overenskomst får tilsendt et link til afstemningen og ligeledes et
brev, der orienterer om mailen.

Hvis I afholder klubmøder forud for afstemningen, deltager jeg eller andre medlemmerne af
sektionsbestyrelsen gerne.
Når der foreligger et endeligt resultat på de offentlige områder, går overenskomstforhandlingerne i gang på
FOAS-området, altså for lærere, der arbejder ved et Lærdansk-sprogcenter, et AOF-sprogcenter, ved
Sprogcenter Midt eller ved Næstved Sprog- og Integrationsskole.
V.h.
Jørgen F. Andersen
Sektionen for Dansk som Andetsprog

