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Kære medlemmer 
 
Så er afstemningen om OK18 slut, og resultatet er offentliggjort. 
Et rekordstort antal medlemmer - 78,1 % på landsplan - har stemt, og stemmerne fordelte sig med 74,6% ja-stemmer 
og 25,3 % nej-stemmer. 
Det betyder, at overenskomsten - bortset fra lejrskoleforbedringerne som først slår igennem fra 1. august - gælder fra 
med tilbagevirkende kraft fra 1.april i år. 
 
Alle kredse havde et ja-flertal, men generelt var ja-flertallet størst i Jylland og mindst på Sjælland (det mindste flertal 
kom i Høje Taastrup, Zieglers kommune, hvor 56,9 % stemte ja). 
Lokalt havde vi en stemmeprocent i Holbæk lærerkreds på 75,1 %, heraf 69,8 % ja-stemmer og 30,2% nej-stemmer. 
TR på skolerne havde gjort et stort arbejde for at få jer til afgive stemme, og på 5 afdelinger: Undløse, Gislinge, St. 
Merløse, Knabstrup og UU nåede vi helt op på 100 % - imponerende! 
 

På Holbæk Lærerkreds’ hjemmeside 
kan du bl.a.  
- finde link til DLF’s side om forliget 
- se tidligere nyhedsbreve 
- læse om næste tur for pensionister  

www.052.dk 

 

Kredsstyrelsens kalender 
Før, nu og frem 

APRIL 
3. TR-møde 
4.  Reception  
9. KS-møde 
16.  KS-møde  
20. Demo i Roskilde  
30. KS-møde 

MAJ 
1. TR/AMR-møde 
2.  Møde arbejdstid, 

TR/lederne 
7.  KS-møde  
14.  KS på kursus 
15. TR-møde 
28.-
29.   

KS, Døgnmøde  

JUNI/JULI 
11.  KS-møde 

12. TR-møde 

18. KS-mødekursus 

2.7 KS-møde 

”Vi kan så meget mere, 

når vi står sammen.” 

 

 
Nu begynder det hårde arbejde så med at få omsat ja'et til brugbare resultater på 
arbejdstidsområdet.  
Første skridt var afholdelsen af en ekstraordinær kongres d. 7. juni. Her talte bl.a. 
KLs formand for børne- og undervisningsudvalget, Thomas Gyldal, og han kom med 
konkrete tilnærmelser på arbejdstidsområdet, som ikke tidligere har været udtalt 
fra KL. Ligeledes talte den nye kommissionsformand, Per B. Christensen, som nu skal 
til at sammensætte sin kommission.  
Det bliver medlemsmæssigt en lille  kommission, fordi det er formandens oplevelse 
fra tidligere arbejde med kommissioner, at det er det mest effektive. Der vil være 
både praktikere og teoretikere/forskere i kommissionen, og formanden vil allerede 
inden sommerferien komme ud på skoler i 3 kommuner udvalgt af DLF og KL i 
fællesskab for at danne sig det første indtryk.  
 
Mange hilsner fra 
Hans Junker, formand 

https://www.facebook.com/HolbaekLaererkreds
http://www.052.dk/

