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Ændring af kontingentindbetaling, løntjek mm. 

Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening har besluttet, at medlemmerne af fraktion 1 og 2 fra 1. 

januar 2018 overgår fra månedsvis- til kvartalsvis opkrævning. 

Herved sparer Roskilde Lærerforening og dermed medlemmerne 36.000 kr. pr. år, som hidtil er 

betalt til Betalingsservice i gebyr. Penge vi nu kan bruge på medlemsarrangementer mm. 

Medlemmer af fraktion 1 og 2 har siden 1. august 2017 betalt 463 kr. pr. måned og vil fra årsskiftet 

i stedet betale 1.389 kr. kvartalsvis. 

LO og FTF har i nogle år kørt kampagnen ”Er du OK”, hvor man bl.a. har tilbudt løntjek. Roskilde 

Lærerforening har tilbudt løntjek siden slutningen af november, hvor alle har fået den seneste- og 

sidste lønstigning i denne overenskomstperiode. Der er på denne side af jul blevet plads til at 

besøge 9 skoler. Skoler som ønsker et løntjek, men hvor der endnu ikke er lavet en aftale, vil få 

tilbuddet i januar måned.  

Det er vores erfaring, at langt de fleste lønsedler er i orden. De fejl vi typisk finder, er forkert 

udbetaling af det høje undervisningstillæg, både i forbindelse med almindelig undervisning og 

undervisning på lejrskole, forkert udbetaling af ”Time- og dagpenge” i forbindelse med lejrskole, 

manglende tillæg og forkert praktikanthonorar. Medlemmer af Roskilde Lærerforening kan til 

enhver tid få tjekket deres lønseddel, uafhængigt af vores løntjek-kampagner. Man kan sende 

lønseddel og opgaveoversigt til rmke@dlf.org . 

Roskilde Lærerforening har i forbindelse med lønforhandlinger med Skoleforvaltningen aftalt, at 

de vejledere på skolerne, som i flere år har fungeret som vejledere, men som ikke har fået 

vejledertillægget jævnfør overenskomsten, har fået efterbetalt tillægget. Det har betydet at flere 

medlemmer har fået efterbetalt beløb i størrelsen af 13.000 – 40.000 kr. 

Hilsen  

Rune Kent 

 

Nyt om OK18 og ordinær generalforsamling 

I forbindelse med Roskilde Lærerforenings generalforsamling d. 7. marts 2018 kan du via faglig 

klub foreslå generalforsamlingstemaer. Forslag til temaer fremsendes via TR til Kredskontoret frem 

til 16. januar 2018, hvorefter kredsstyrelsen behandler de indkomne forslag. Generalforsamlingen 

til marts er ”valg-generalforsamling”, hvor alle kan stille op til Kredsstyrelsen mere info følger. 
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I forbindelse med overenskomstforhandlingerne besøger Anders Bondo Christensen Roskilde d. 

18. januar kl. 17-19 i Byens Hus (det gamle Rådhus v. Stændertorvet). Du tilmelder dig via din TR    

Alle medlemmer ønskes en velfortjent juleferie 

 

Venlig hilsen  

Peter Hansen 

Formand 


