Nyhedsbrev februar 2016
Nye TRer
Der vælges mange nye tillidsrepræsentanter for tiden. Der er en del
steder, hvor tillidsrepræsentanter med mange år i rollen holder op. Det er
jo trist, og vi kommer til at savne jer. Men det er godt, at der de fleste
steder er nye, der løfter opgaven. Der er også nye steder, hvor TR har
manglet, hvor der nu vælges. Jeg har store håb om, at vi får
tillidsrepræsentanter hos UCplus også.
Tillidsrepræsentanterne på sprogcentrene løfter en stor og svær opgave
med at skabe gode arbejdsforhold og et godt samarbejdsklima på
sprogcentrene, og det bliver kun sværere når overenskomsternes
arbejdstidsbestemmelser udhules eller forsvinder. Tak fordi I gider og
velkommen til de nye.
Lærernes Centralorganisation
Jeg var til repræsentantskabsmøde i Lærernes Centralorganisation (LC) i
januar, og fik takket Anders Bondo for indsatsen med at
overenskomstdække UCplus. Selvom vi kun er 1.400 ud af
Uddannelsesforbundets 9.000 medlemmer og i forhold til
lærerforeningens 50.000, fylder vores problemer med licitationer og
manglende overenskomster godt på møderne både i forbundet og i LC.
Licitation
År 2016 ser ud til at blive et år med mange licitationer, desværre. Det er
vigtigt, at I giver besked til Jette Gade eller mig, så snart I hører, at I skal i
udbud. Hvis vi ved det i god tid, kan Jette kontakte kommunen og prøve
at påvirke dem til ikke at lade prisen veje mere end kvaliteten i udbuddet
og til at skrive lov om virksomhedsoverdragelse ind i udbudsmaterialet.

Jeg kan skrive i lokalblade om A2B, som stadig ikke har overenskomst, så
kommunen er klar over, at der er tale om social dumping.
Facebook
Jeg kom til at skrive et sarkastisk opslag på facebook, som så pludselig gik
viralt. Jeg var inde på en tråd, der handlede om at klippe venligboere
skaldede. Så skrev jeg et opslag, der både var fordomsfuldt og
generaliserende. Jeg foreslog, at DF medlemmer og sympatisører kunne
komme hen på sprogcentrene som frivillige. Så kunne de hjælpe med at
integrere på den måde, de synes og samtidig lære at stave. Hvis jeg bare
var mig, var det ok, men jeg beskriver mig jo som lærer, og dermed kan
mine generaliseringer smitte af på jer. Det må I undskylde.
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