Af Jan Andreasen – formand for ungdomsskolelærerne
”Tag skeen i den anden hånd”.
Kære medlem af Uddannelsesforbundet på landet ungdomsskoler.
Du ønskes en rigtig god jul og et godt nytår!
Et par ord med på vejen om hvad der møder os i det nye år.
Hastigheden med at nedbryde vores velfærdssamfund og skabe ulighed når desværre nye højder.
På alle parametre går det den forkerte vej. Fra den offentlige sektor er der daglige nyheder om
områder der er nået smertegrænsen og en kendt fødselslæge blev i min optik ”dagens helt” ved at
stå frem, tage sin afsked og meddele at han ikke længere ville stå på mål for udviklingen.
På skoleområdet ”sejler” folkeskolereformen derudaf, og har vel primært kun givet bonus til
landets private og frie skoler!
Lærerne skal løbe hurtigere, undervise mere og rumme flere elever i klasserne. Og
følgevirkningerne venter da heller ikke på sig: Nogen tager deres gode tøj og går, andre bliver og
nogen går ned med stress.
I de efterhånden mange år, som jeg har været faglig aktiv og formand for ungdomsskolelærerne,
har jeg ikke tidligere oplevet så mange tillidsrepræsentanter og medlemmer, som har døjet med
arbejdsrelateret sygdom som i året der er gået!
I Odense har ungdomsskolen i mange år drevet undervisning for unge flygtninge og indvandrere
og har i dag op til 100 sårbare unge i velfungerende forløb. Uden varsel bebuder forvaltningen at
tilbuddet skal ophøre og flyttes til det private sprogcenter i kommunen.
Med stort mod har vores lærere på skolen kastet sig ud i kampen for at bevare deres gode tilbud
til de unge. Med ihærdig indsats i forhold til pressen og det politiske system har de fået skabt røre
om sagen – forvaltningen havde i øvrigt lige glemt at orientere de kommunale politikere om deres
planer!
Foreløbigt har lærerne fået stoppet/udsat beslutningen til et nyt forhandlingsmøde i starten af det
nye år.
Det er langtfra altid at vi vinder disse kampe – men alternativet er værre!
Vi må sammen vende denne udvikling. Fagbevægelsen har spillet en hovedrolle i skabelsen af
vores velfærdssamfund, nu må fagbevægelsen på banen for at forsvare og udvikle den.
•

Den offentlige sektor skal udvikles ikke afvikles. Forvaltning skal ikke være forretning.
Forvaltninger skal drives ud fra borgernes behov og ikke økonomi og regneark

•
•

Et modsvar fra fagbevægelsen til det øgede arbejdspres og udsættelse af pensionsalderen
skal bl.a. være kravet om nedsat arbejdstid
Vi skal kræve værn og forhandlingsret omkring vores arbejdstid

2017 er både et generalforsamlings- og et kongres år for Uddannelsesforbundet og desuden skal
der udtages krav til overenskomstfornyelsen i 2018.
I må meget gerne ”varme op” ude på jeres skoler. Hvordan? Jeres tillidsrepræsentant må starte
året med at indkalde til møde.
Det der i dag regulerer jeres arbejdstid er udover lov 409 et ”arbejdstidspapir” fra OK 15.
Tillidsrepræsentanten har det. Jeg vil foreslå at I lokalt stiller krav til kommende forbedringer af
jeres arbejdstid for skoleåret 17/18, bl.a. med udgangspunkt i dette papir. Det kunne være ud fra
flg temaer:
•
•
•
•
•
•

Undersøge mulighederne for at indgå lokal aftale om hele/dele af arbejdstiden
At sikre indhegning af forberedelsestiden
At kikke på jeres tilstedeværelse – ud fra at tilstedeværelse skal give mening
Mulighederne for at forbedre jeres evt fleksordninger
At få beskrevet jeres forskellige opgaver og sat tid på opgaverne

Diskutere og find et par områder, som klart ville kunne forbedre jeres vilkår – og send derefter
jeres tillidsrepræsentant til ledelsen.
I vil i løbet januar blive bedt om at deltage i en medlemsundersøgelse – denne kunne også danne
baggrund for at mødes, ligesom I vil blive bedt om at sende krav ind til OK 18.
Jeg deltager gerne på jeres møder i det omfang at jeg bliver inviteret og kalenderen kan rumme
det.
God jul/godt nytår
Jan Andreasen/dec 16

