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Vi har blandt lærerne på Frederiksberg et stærkt fagligt fælles- 
skab. En tydelig manifestation af dette fællesskab så man mandag 
den 4. september, hvor ca. 70 lærere og børnehaveklasse-
ledere på Frederiksberg mødte op ved Frederiksberg Rådhus 
forud for 1. behandling af Budget 2018. De fremmødte havde 
medbragt underskrifter, talebobler mm. fra kollegaerne.   

Og budskabet til politikerne er klart. En påmindelse om, at 
læreren på Frederiksberg arbejder for ca. 2000 kr. mindre om 
måneden end vores kollegaer i København, og en opfordring 
til at gøre noget ved det!

Tak for den brede opbakning på tværs af skolerne. Både til jer, 
der har medvirket på skolerne og jer, der mødte op den 4.  
september! I har været med til at vise, at det er en fælles sag 
at komme på lønniveau med kollegaerne i Københavns kommune.

På Bestyrelsen vegne

Kristine Falgaard
Formand

Selvom I har været i gang med arbejdet i en rum tid, vil vi gerne byde jer velkommen tilbage efter en velfortjent ferie. 
En ekstra velkomst til alle nye kollegaer. 

Kære kollegaer

Frederiksberg Rådhus

Arrangementer i FLF skoleåret 2017/2018

“Det handler om dit arbejdsliv”

SÆT X I KALENDEREN
7. MARTS 2018 Generalforsamling – den årlige general-

forsamling i FLF. Denne gang med valg 
til bestyrelse mm.

1. MAJ 2018 1. maj – arrangement i fælledparken 
sammen med de andre faglige organisationer.

  

APRIL 2018 Volley – den traditionelle Volley-turnering 

og fest. Denne gang arrangeret af 
Lindevangskolen.

4. MAJ 2018 Fyraftensøl på Grock – få øl til halv pris, tal 

med dine kolleger fra de andre skoler/arbejds-

pladser og sig hej til bestyrelsen i FLF.
 

5. OKTOBER 2017  Lærerens dag

3. NOVEMBER 2017  Medlemskursus – foredrag med 
Mikael Bertelsen, mad, musik og kolleger

7. NOVEMBER 2017 “Hvad skal vi med skolen?” – debat og samtale 

mellem lærere, forældre, ledere, politikere, 

Læreruddannelsen på Frederiksberg og 

Folkekirken m. fl. om folkeskolens fremtid.
2. FEBRUAR 2018 Fyraftensøl på Grock – få øl til halv pris, tal 

med dine kolleger fra de andre skoler/arbejds-

pladser og sig hej til bestyrelsen i FLF.

Mikael Bertelsen

HOLD ØJE MED 

PLAKATEN PÅ DIN 

ARBEJDSPLADS!



Får du besked?
Får du besked, når FLF holder kurser, foredrag, 
laver nyhedsfeatures eller andet? 

Tilmeld dig vores sms-service på ”fkf” til 1272 
og/eller book dig ind på vores facebookside: 
https://www.facebook.com/FLFDLF?ref=bookmarks 

Ønsker du at afmelde dig vores sms-service, så skriv ”stop fkf” til 1272

Husk tilmelding 
til medlemskursus

til din TR
senest torsdag 

den 26. oktober! 
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De konservative, Venstre, de radikale og DF har nu indgået et budgetforlig. Resultatet blev blandt andet, at der blev afsat en 
pulje på 5 mio. kr. til lærerlønninger for folkeskolerne på Frederiksberg. 

Puljen fordeles til de enkelte skoler ud fra antallet af 
stillinger.  Puljen anvendes til løntillæg, til enkelte eller 
grupper af lærere, hvor der eventuelt er rekruttterings- 
eller fastholdesudfordringer. Pujlen kan endvidere 
anvendes til midlertidige tillæg eller engangsbeløb 
og personalegoder.

Partierne vil følge udviklingen og drøfte status herpå 
i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019 i lyset 
af resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger 
og udviklingen i øvrigt. 

Vi har haft en god dialog med skoleledere, forvaltning og poli-
tikere forud for budgetforhandlingerne, og derfor er det glædeligt 
at politikerne nu anerkender at der er et problem. Vi mener dog 
ikke at de ved at afsætte 5 millioner kroner, er i nærheden af at 
udligne lønforskellene mellem København og Frederiksberg.

FLF arbejder fortsat på at lønningerne på Frederiksberg kommer 
til at matche lønningerne i København. Set i lyset af de mange 
drøftelser med politikere, ledere og forvaltning, er vi meget 
ærgerlige over, der ikke fuldt ud tages hånd om problemet. 

FLF’s bestyrelse vil i samarbejde med de tillidsvalgte arbejde på 
en fair og ligelig fordelt løn. Derfor vil vi orientere om kommende 
initiativer i forbindelse med budget 2018 på frokostmøder på alle 
skoler i den kommende tid. 

SÆRLIGT FOR DET STATSLIGE OMRÅDE: 
•	 udvikling	af	samarbejds-	og	forhandlingssystemet	
 på selvejende institutioner
•	 gravides	ret	til	fravær	med	sædvanlig	løn	i	7.	og	8.	uge	
 før forventet fødsel.
•	 seniordage	som	på	det	kommunale	område.
•	 høring	af	den	enkelte	og	organisationen	forud	for	
 varslet afsked.
•	 den	særlige	feriegodtgørelse	kommer	på	niveau	
 med det kommunale område.
•	 Sammenlignelige	lønforhold	mellem	statslige	lønvilkår	
 og kommunale lønvilkår. 
•	 Fjernelse	af	reststigning	på	statsligt	område.Hvis du gerne vil drøfte OK18 og foreningens krav, 

kan du og dine kollegaer bede din TR om at arrangere 
et møde i faglig klub, hvor vi gerne kommer og tager 
drøftelserne med jer.

De endelige krav til OK18 vedtages 
på DLF´s kongres 10.-12. oktober. 

Løn/budget status

OK18

?

En del af din løn er et fritvalgstillæg, der udgør 0,64 procent af den pensionsgivende løn
Du kan vælge, om det skal udbetales som løn eller overføres til pension. Hvis du ikke der gør noget, så bliver det automatisk udbetalt som løn. 
Vil du gerne have det ændret, så skal der gives besked til skolens administrative inden 1. oktober. Det samme gælder, hvis du tidligere har 
valgt at få det som pension, og det nu skal ændres til løn.

TIDLIGERE PÅ ÅRET HAR FLF MELDT VORES KRAV TIL DE KOMMENDE 
OVERENSKOMSTFORHANDLINGER (OK18) IND TIL DLF. 

GENERELLE KRAV:
•	 En	aftale	på	arbejdstid,	der	erstatter	lov	409
•	 Lønstigninger,	der	som	minimum	sikrer	reallønnen
•	 Generelle	lønforbedringer	for	alle	vores	
 overenskomstområder
•	 Lønforløb	for	skolepsykologer	og	(skole)konsulenter
•	 Udmøntningssikring	af	alle	nuværende	lokallønsmidler,		
 både kommunalt og statsligt 
•	 TR-vilkår	som	bl.a.	sikrer	tid	til	opgaven

Frydendalsvej 24 

1809	Frederiksberg

 

Tlf.	+45	3329	78	11

E-mail: 012@dlf.org   

 

www.	flfnet.dk

Foredrag, mad og dans
INVITATION TIL MEDLEMSKURSUS FREDAG 3. NOVEMBER 17:00–01:00

 www.flfnet.dk

FEST
Traditionen tro inviteres alle medlemmer af 

Frederiksberg Lærerforening til medlemskursus og -fest.

Sammen skal vi hygge os, blive klogere på vores arbejdsliv, 

spise og danse.

Dørene (og baren) åbner kl. 16:30. En halv time før 

arrangementet starter.

Vi glæder os til at se jer!   

FOREDRAG
KUNSTEN AT TURDE FEJLE 

– SOM MENNESKE, MEDARBEJDER OG LEDER

Kanalchef Mikael Bertelsen fra Radio24syv fortæller om

kunsten at turde tage fejl. 

Oplev Bertelsens bud på, hvordan man bevarer begejstringen 

og sikrer resultater gennem kreativitet, indsigt og lærerige 

fejltrin.

MIDDAG & MUSIK
KARMABAND

Efter middagen spiller bandet 

op til dans.

Vel mødt!
Tre Falke Skolen

Sønderjyllands Allé 4

2000 Frederiksberg

TILMELDING 
TIL DIN TR 

SENEST TORSDAG 

DEN 26. OKTOBER


