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Næstved den 21. juni 2017 

Medlemsbrev til de mindre medlemsgrupper. 
 
Endnu et skoleår er ved at rinde ud – et år med nye tiltag, forandringer og varsling om store 
ændringer. 
 
VISP er et af de områder, der igen i år blev hårdt ramt. Vinteren og det meste af foråret har 
været en usikker tid. Der er dog endnu en gang lykkedes at finde løsninger, der i det store 
hele, gav mindst mulig indgriben. Ingen medarbejdere skulle afskediges. 
Vi håber for VISP, at der kan komme en periode med arbejdsro. Vi ved økonomien er pres-
set, men som medarbejder er det uholdbart, at ens arbejdssituation konstant er usikker. 
 
I april måned afholdt vi på Hotel Kirstine et medlemsarrangement for vores mindre med-
lemsgrupper. Det blev afholdt i samarbejde med de omkringliggende kredse. 
Arrangementet var godt besøgt, men de umiddelbare tilbagemeldinger er meget blandede, 
da medlemmerne i gruppen er meget forskellige fagligt. Det er derfor vigtigt, at vi finder 
temaer, der favner bredt. I det forpligtende kredssamarbejde er vi enige om, at vi ønsker at 
afholde et fyraftensmøde hvert andet år med et fagligt indhold. I kredssamarbejdet drøftes 
det nu, hvordan fremtidens møder skal være i form og indhold. Vi håber at finde en form, 
hvor vi spænder så bredt, at flest mulige er interesserede i at deltage og finder indholdet 
relevant. 
 
Kommende skoleår kommer i høj grad til at omhandle OK18. Vi har gennem jeres TR modta-
get jeres bud på kommende OK18-krav og ønsker. Det er videresendt til DLF centralt. Er I 
gået glip af debatten, ser de foreløbige krav ud som nedenstående: 

 Generelle procentvise lønstigninger – videreførelse af reguleringsordningen – løn-
forbedringer til LC gruppen 

 Tryghed i ansættelsen 

 Efteruddannelse/kompetenceudvikling: Evt. påbegyndelse af uddannelsesfond 

 Øvrige ansættelsesvilkår: F.eks. forbedrede fraværsrettigheder, der skal modvirke 
nedslidning i det længere arbejdsliv. (Se vedhæftet bilag med de foreløbige, samlede 
krav) 

 
Der er fra jeres gruppe ønsket følgende tilføjelser: 

 Centralt lønforløb for konsulenterne 

 Gruppelivsforsikring bør fortsætte (efter de 67 år) 

 Det fleksible arbejdsmarked – mulighed for nedsat tid/orlov i løbet af arbejdslivet 
 
De endelige OK-krav bliver besluttet på DLF´s kongres, der afvikles fra 10. - 12. oktober 
2017. 
 

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer – og en rigtig god sommerferie. 
 

Med venlig hilsen 
 

Næstved Lærerkreds 
Lise-Lotte Horn Jakobsen, formand. 
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