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Kredsstyrelsen anbefaler et ja til OK21  
En enig kredsstyrelse i Lærerkreds 44 Køge og Stevns anbefaler medlem-

merne at stemme ja ved urafstemningen om OK21. Coronapandemien og 

den økonomiske usikkerhed, der naturligt følger med denne, er bagtæppet 

for et overenskomstresultat, vi vurderer, var tæt på det bedst opnåelige.  

 

Sikring af reallønnen 

Det overordnede sigte for Danmarks Lærerforening i OK21 var at sikre 

medlemmernes realløn. Resultatet af de generelle forhandlinger var ikke 

alene nok til at sikre reallønnen, men faktisk lykkedes det at opnå lønstig-

ninger på i alt 5,29 procent for alle medlemmer, der medfører en lille real-

lønsforbedring i overenskomstperioden. Dette var muligt, da man fik be-

grænset den skævdeling af lønmidlerne, som modparten havde lagt op til, 

idet KL ønskede at bruge en del af de samlede lønmidler i OK21 på SOSU-

området for at styrke rekrutteringen.  Havde Danmarks Lærerforening ikke 

kæmpet for at mindske skævdelingen, ville vores medlemmer med stor 

sandsynlighed have oplevet en reallønsnedgang i den kommende overens-

komstperiode.  

 

Vigtige resultater 

I organisationsforhandlingerne er det lykkes at tilgodese nogle af vores 

medlemsgrupper, der i for lang tid har været for lavt lønnede. Her kan 

blandt andet fremhæves børnehaveklasselederne samt UU-vejledere, som 

vil opleve en ekstraordinær lønstigning.  

Med en forhøjelse af fritvalgstillægget fra 0,83 til 1,38 procent, vil alle 

medlemmer opleve at få mere i lønningsposen. Fritvalgstillægget udbeta-

les som udgangspunkt som løn. Den ansatte kan dog vælge at anvende til-

lægget til at forhøje pensionsbidraget i stedet for.  

Kredsstyrelsen mener også at det er vigtigt at fremhæve aftalen om udvi-

delsen af retten til sorgorlov med løn. Således vil hver af forældrene med 

denne aftale have ret til sorgorlov i indtil 26 uger med fuld løn, hvis et barn 

er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år. 

Og så er Gruppelivsordningen blevet forbedret, så der bl.a. fra 1. april 2022 

sker en forhøjelse af dækning af kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 

kr. 

Herudover ser kredsstyrelsen også perspektiver i de tre projekter, som par-

terne er blevet enige om vedrørende efter- videreuddannelse, praktiklærer-

uddannelsen samt fokus på at give de nyuddannede lærere en god start på 

deres lærerliv. Det er projekter som der kan bygges videre på i kommende 

overenskomstforhandlinger.  

KL og forhandlingsfællesskabet har som fælles målsætning at fastholde 

seniorer på arbejdsmarkedet og har i OK21 aftalt forskellige initiativer i 

den forbindelse, som også er relevant på vores område. 

 

 

Find Danmarks Lærerfor-
enings podcast om OK21 
med Gordon Ørskov Mad-
sen og Morten Ref-
skov her: 

https://laererforenin-

gen.podbean.com/e/er-

duok21-episode-2/  

Deltag i virtuelt medlems-

møde om OK21 på Teams 

onsdag den 7. april kl. 17-

18 ved at klikke her  

 

Find OK21 aftalerne her: 

OK21-resultat (kommu-

ner) - Danmarks Lærer-

forening :: Fagforening 

for lærere (dlf.org) 
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Hust at stemme! 

Det er afgørende med en høj stemmeprocent! En høj valgdeltagelse er vig-

tigt signal til modparten og de andre faglige organisationer om vores en-

gagement og ikke mindst tro på aftalesystemet.  

Det er kun muligt at stemme ja eller nej. Det er altså ikke muligt at stemme 

blankt. Kredsstyrelsen anbefaler et ja til OK21, men vigtigst for os er det, 

at DU BRUGER DIN STEMME! 

Urafstemningen om OK21 vil forgå i perioden fra d. 6. april kl. 8.00 til 19. 

april kl. 09.00. Alle stemmeberettigede, som er registreret med en e-mail-

adresse i Danmarks Lærerforenings medlemsregister, får tilsendt en e-mail 

om urafstemningen med et link til afstemningen. Det er derfor vigtigt, at 

du er registreret med den rigtige e-mailadresse. Alternativt kan du afgive 

din stemme ved at logge ind via dlf.org (Min side).  

Lærerkreds 44 Køge og Stevns giver lagkage til arbejdspladser der opnår 

mere en 80% valgdeltagelse. 

Kredsstyrelsen ønsker god valghandling efter en velfortjent påskeferie. 

 

 

Brug påskeferien til at få slappet af, og pas godt på dig og din familie. 

 

Kredsstyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en god påskeferie Kredskontoret holder luk-
ket i påsken fra fredag den 
26. marts til og med man-
dag den 5. april. 
Kredsens mail 044@dlf.org 
vil blive tjekket jævnligt. 
I akutte tilfælde er kredsens 
telefonnummer:  
56 66 29 66 
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