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D. 15 maj gennemførte sektionsbestyrelsen igen og denne gang sammen med
tillidsrepræsentanterne i region syd en muffinaktion. Det foregik i Fredericia, og vi
uddelte 540 muffins og ligeså mange flyers med vores budskab. Vi fik 540 smil og
mange sympatitilkendegivelser retur.
Syd TV og Fredericia dagblad kom og interviewede os. Klik her for at se artiklen
D. 16. maj blev der forhandlet igen mellem Dansk Erhverv, som er A2Bs
arbejdgiverorganisation og Lærernes Centralorganisation for os. Det virker som om,
A2B virkelig gerne vil indgå en overenskomst nu, og der er aftalt nye forhandlings
møder i slutningen af maj og i juni. Der er ingen garantier for, at det lykkes, men vi
har fået et fornyet håb. Dog opretholder vi presset, ind til der er skrevet under.
Lovændring
Lovændringen er stadig ikke vedtaget. Det er utroligt, at Christiansborg tror, man
kan implementere en lovændring, altså ændre virkeligheden, på en måned eller
mindre, mens det tager år at skrive paragrafferne. De fleste ændringerne er ikke
beskrevet så præcist i loven, så der skal bekendtgørelser til, før vi ved, hvad vi skal.

Vi har fået et svar fra ministeren på, at vores kursister godt kan få deres depositum
retur, selvom de ikke har gjort modulet færdigt. Hvis de fx vælger at forlade landet.
Vi har så spurgt, om sprogcentrene også kan få de sidste 70% af modultaksten i de
tilfælde.
Det udvalg, der arbejder på at designe den nye uddannelse til lærer i dansk som
andetsprog, arbejder videre. Jeg hører, at arbejdet går godt. De skal være færdige
inden sommerferien, men vi ved stadig ikke, hvornår den træder i kraft, eller
hvordan overgangsbestemmelser bliver.
OK 18
Sidst beskrev jeg, hvordan vi arbejder med at udtage krav til OK 18 forhandlingerne.
Vi er nået til, at sektionen samler de krav, vi har fået fra klubberne og fra
spørgeskema undersøgelsen. I juni indstiller vi så vores krav til hovedbestyrelsen.
Den nye ungdomsuddannelse
Mange af forbundets områder rammes af regeringens nye ungdomsuddannelse. Det
betyder, at der arbejdes på højtryk. Vi har især problemer med 3 ting. Uddannelsen
bliver ret rigid, der vil være 3 spor, som alle varer 2 år, og de unge kan, som det ser
ud nu, hverken forkorte eller forlænge og ikke skifte mellem sporene. De unges
forsørgelse under uddannelsen bliver for produktionsskoleeleverne forringet. Og
endelig skal uddannelsen ligge i kommunerne, med alt hvad det medfører af
uensartet kvalitet, stadige besparelser og kassetænkning. Vi foretrækker ensartet
statslig finansiering (ligesom vi i øvrigt også ønsker det for danskuddannelserne)
Sprogcentrene bliver ikke berørt.

