Nyhedsbrev

Sektionen for Lærere i Dansk som Andet Sprog

Udlicitering i København
Københavns Kommune har med sin udlicitering sat nye kedelige
standarder for integration af nye medborgere. Trods skåltaler og
bragesnak, må man forvente, at kursisterne får sværere ved at
honorere kravene til prøverne i Dansk som Andetsprog.
Knap 300 af vore engagerede og erfarne kollegers ekspertise og
faglige miljøer, står i fare for at ryge ud med badevandet.
De ansvarlige beslutningstagere er blevet forsynet med et stort
materiale om, hvordan danskundervisning for udlændinge
bedrives. Alligevel vælger man at vægte prisen med 70 % af
hensyn til det kommunale budget.
Udliciteringer og deres fundamentale ændringer af lærernes
arbejdssituation og ansættelsesforhold er noget, der belaster
arbejdsmiljøet.
Opfattelsen af ikke at blive taget med på råd, ikke at have
indflydelse, er så grundlæggende i modstrid med at leve i et
moderne samfund som det danske.

”Solgt til lavest bydende” er den konstatering mange lærere
sidder tilbage med efter processen.
Selv hvis der har været noble hensigter med udliciteringerne,
historisk set, må vi stille os selv det spørgsmål, om ikke
udliciteringsbølgen er gået over gevind.

Gebyrgribbe i ny forklædning
Skatteaftalen skal finansieres bl.a ved at opkræve gebyr for
danskuddannelsens moduler for bl.a de kursister, der studerer
eller arbejder i Danmark.
Atter en sten i skoen for integrationen og et initiativ, der beklages
fra mange andre end skoleverdenen.
Initiativet forventes af få mellem 33 og 50 procent af de berørte
kursister til at opgive at gennemføre undervisningen på
sprogcentrene.
Disse udsigter har fået sprogcentrene til at udspy fyresedler til
lærerne.
Nogle af de private sprogcentre ser ud til at være lidt hurtigere på
aftrækkeren ende de kommunale.
Bestemmelsens ikrafttræden allerede til august 2018, har gjort
det umuligt at overholde opsigelsesvarsler på 6 måneder, som
mange lærere har.

I en tid, hvor Danmark bevisligt har brug for fremmed
arbejdskraft, vækker også dette initiativ undren og bekymring
hos alle dem, der har integration inde på livet i dagligdagen.
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