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Nyhedsbrev
Sektionen for Lærere i Dansk som Andetsprog.

OK 18.
De kommende måneders vigtigste begivenhed er fornyelse af
overenskomsterne.
Som optakt til fornyelsen har en række organisationer støttet lærernes kamp
for at kunne erstatte lov 409 med en frivillig indgået overenskomst.
Lærernes Centralorganisation forhandler på vore vegne. Der er hektisk
aktivitet i forhandlingsgrupperne og hjemmesiden bliver opdateret løbende
med de nyeste informationer om OK 18. Læs med her.
Alt efter resultatet af forhandlingerne, vil Uddannelsesforbundet invitere til
møder med lærere og tillidsrepræsentanter, når der foreligger en afgørelse.
Betaling for Danskuddannelse
På det allerseneste er der dukket en skatteaftale op, som bl.a finansieres af
kursisters betaling af 2.000 kr. pr modul af danskuddannelsen. I sin
nuværende form vil aftalen have vidtrækkende konsekvenser for sprogskolerne
og alle kræfter er sat ind for at udbrede kendskabet til forslagets
konsekvenser.
Siden du modtog sidste nyhedsbrev er der sket en del ting, som jeg kort vil
omtale og kommentere her.
Ny sektionsbestyrelse
Ved sektionens generalforsamling i september 2017 blev der valgt ny
sektionsbestyrelse. Du kan her se, hvem der udgør den nye bestyrelse.
Materiale fra generalforsamlingen finder du her.

A2B
A2B skolerne blev overenskomstdækket med virkning fra september 2017.
Medlemstallet på A2B skolerne var før overenskomst beskedent af forståelige
grunde.
Nu er lærerne fra A2B begyndt melde sig ind i Uddannelsesforbundet og som
følge deraf også begyndt at etablere klubber og vælge tillidsrepræsentanter på
skolerne.
Jeg ønsker både lærere og tillidsrepræsentanter velkommen i sektionen og i
samarbejdet med de øvrige tillidsrepræsentanter og med
Uddannelsesforbundet generelt.
Udliciteringer
2017 var præget af adskillige udbudsrunder på sprogskoleområdet. I
sektionsbestyrelsen har vi fået tilbagemeldinger på, hvor forskelligt det kan
opleves, når skolerne overgår til ny driftsherre.
Her er der plads til forbedringer.
Processen op til en udlicitering opleves frustrerende og kaotisk af mange, fordi
der altid er usikkerhed om, hvor mange kolleger, der mister jobbet denne
gang.
Når så selve overgangen håndteres uprofessionelt og usmidigt, så gør det ikke
frustrationerne mindre.
Udliciteringerne og deres konsekvenser er til debat på alle møder i
Sektionsbestyrelsen og Uddannelsesforbundet er afhængig at være tidligt ude i
processen - også før kommunerne begynder at skrive udbudsmaterialet.
Jeg vil slutte dette Nyhedsbrev med at takke min forgænger som
sektionsformand, Anna K. Birke, for det store arbejde hun, indtil videre, har
ydet som tillidsrepræsentant og som Sektionsformand.
Med venlig hilsen
Jørgen F. Andersen
Sektionsformand

