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Der kunne ikke opnås en tilfredsstillende aftale om lærerarbejdstid ved OK 18. Så 4 
arbejdstidsreglerne for lærere er fortsat fastsat med den indgrebslov, som Folketinget gennemførte 5 
for at afslutte arbejdsgivernes lockout i 2013.  6 

Det er et skuffende og utilfredsstillende resultat.   7 

I konstatering af, at det heller ikke ved disse overenskomstforhandlinger var muligt at nå til et 8 
ensartet billede af, hvilke problemer skolerne står med og som følge deraf heller ikke opnå enighed 9 
om en tilfredsstillende arbejdstidsaftale, er der i stedet formuleret et samarbejdsspor om 10 
arbejdstid med de kommunale arbejdsgivere, som de statslige arbejdsgivere valgte at tilslutte sig.  11 

På det kommunale område nedsættes nu en kommission, som skal undersøge, hvordan lærerne 12 
kan lykkes med deres opgaver og på den baggrund komme med anbefalinger til forpligtende 13 
forhandlinger om arbejdstid frem mod OK 21.   14 

På statens område blev det aftalt, at resultatet af de kommunale forhandlinger bliver 15 
udgangspunktet for de statslige forhandlinger ved de næste overenskomstforhandlinger.  16 

Konkret forpligter arbejdsgiverne sig til at indgå i et mere forpligtende lokalt samarbejde mellem 17 
ledelse og tillidsrepræsentanter om planlægningen af skoleåret og herunder om opgaveoversigten.  18 

Desuden er muligheden for lokale arbejdstidsaftaler trukket tydeligere frem.  19 

For Uddannelsesforbundet og de øvrige organisationer i LC er arbejdet for at opnå en 20 
tilfredsstillende arbejdstidsaftale og et holdbart arbejdsmiljø overhovedet ikke slut! Udover 21 
samarbejdet med de centrale arbejdsgivere og kommissionen om afdækning af forudsætningerne 22 
for kvalitet, arbejdsmiljø og professionel kapital, og de efterfølgende forhandlinger, vil vi fortsætte 23 
arbejdet for at lave lokale aftaler og inddragelsen af vore tillidsrepræsentanter i de lokale 24 
processer og beslutninger.   25 

Vi vender blikket mod arbejdsgiverne – både centralt og lokalt. Vil I være med? Vi er så klar!  26 

Vi ønsker oprigtigt et godt og tæt samarbejde om udvikling af vore uddannelser, om kvaliteten i 27 
arbejdet, om vilkårene for at udføre arbejdet og om sikring af et godt arbejdsmiljø. Arbejdsgiverne 28 
må nu vise, at de også reelt vil samarbejdet og respekten for partsrepræsentanterne. Det er ikke 29 
nok at sige det ved forhandlingerne. Det skal demonstreres i dagligdagen – både centralt og lokalt. 30 
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