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Kære Medlemmer af Roskilde Lærerforening 

St. Bededag kulminerede mange måneders forhandlinger med et forlig på det kommunale område.   

Af flere omgange har kredsstyrelsen mødtes for at debattere forliget og afklare vores holdninger. 

Kredsstyrelsen er enig om, at det den manglende arbejdstidsaftale for lærerne, bestemt ikke var det, vi 

havde håbet på, og at der dermed stadig forestår os en kamp mod Lov 409. Vi er enige i målet om, at 

lærerne får ordentlige arbejdsvilkår, men har forskellige holdninger til, om målet bedst nås gennem en 

eventuel konflikt eller gennem kommissionsarbejdet med KL. Roskilde Lærerforening kan derfor ikke 

komme med en entydig anbefaling til urafstemningen. 

Hvad sker der så nu? 
Selve afstemningen vil I modtage yderligere information om. Det bliver en helt almindelig 

overenskomstafstemning, hvor organisationerne stemmer hver for sig – og dermed også går i eventuel 

konflikt hver for sig. Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort i tidsrummet 4.-6. juni. 

Kredsstyrelsen opfordrer alle til at stemme, så resultatet får så stort mandat som muligt. 

I fredags, d. 4/5-18, var alle tillidsrepræsentanter fra Roskilde til regionalt TR møde i Køge. Her orienterede 

Anders Bondo grundigt om forligets indhold. Jeres TR kan opdatere jer med indholdet fra dette møde. 

Medlemsmøde  
Roskilde lærerforening afholder møde for alle medlemmer  

Torsdag d. 17/5-18 kl 18.30-20.00 hos Roskilde Lærerforening, Møllehusvej 8. 

Der udsendes en særskilt invitation via TR, men sæt   i kalenderen med det samme. På mødet vil 

næstformand i DLF, Dorthe Lange, sammen med hovedstyrelsesmedlem, Bjørn Hansen, orientere om 

forliget og der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål. 

Vi vil fra kredsens side oplyse jer bedst muligt om forligets indhold, og du er selvfølgelig velkommen til at 

kontakte både din TR og kredsen, hvis du har yderligere spørgsmål. Vi opfordrer til, at du læser Anders 

Bondos medlemsbreve, og at du bakker op om de møder, der arrangeres i faglig klub. 

Med venlig hilsen 

Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening 

 

Nyttige links: 

https://www.dlf.org/media/11317663/nyhedsbrev-fra-dlf.pdf 

https://www.dlf.org/nyheder/2018/april/indholdet-af-forliget-mellem-kl-og-lc 

https://www.dlf.org/nyheder/2018/april/medlemsbrev-fra-anders-bondo-christensen 

https://www.dlf.org/media/11317663/nyhedsbrev-fra-dlf.pdf
https://www.dlf.org/nyheder/2018/april/indholdet-af-forliget-mellem-kl-og-lc
https://www.dlf.org/nyheder/2018/april/medlemsbrev-fra-anders-bondo-christensen

