
Nyhedsbrev marts 2020 

Til lærerne ved Sprogskolerne 

 

Corona 

I forrige nyhedsbrev udtrykte jeg bekymring for, om de små private skoler 

kunne overleve frem til fjernelsen af gebyret i juli 2020. 

Coronavirus   gør den bekymring endnu større.  De små skoler er 

afhængige af flowet i modultakster og i den nuværende situation, med 

lukkede skoler, må vi forvente, at der kommer en periode uden 

indtægter, da modultests ikke kan foretages via nettet. 

Uddannelsesforbundet har kontaktet såvel ministeriet som 

Kommunernes Landsforening for at rette fokus mod dette problem, og de 

er også opmærksomme på problemet, men endnu mangler vi at se en 

løsning. 

Det er afgørende for især de små private skoler, at der straks findes en 

løsning på problemet. 

Se mere her. 

 

OK20 

Overenskomsterne for A2B, UCplus og Jobs Partner skal fornyes i dette 

forår, og der har været forhandlinger i en periode frem til sidste torsdag. 

Alle forhandlinger er endt uden resultat og disse overenskomster bliver 

derfor en del af en samlet mæglingsskitse, som Forligsmanden 

fremsætter, formentligt onsdag. 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/nyheder/2020/marts/uddannelsesforbundet-i-boen-til-minister-og-kl-hjaelp-ogsaa-sprogcentrene/


 

Aftaler mellem TR og ledere ifm. lukkede skoler 

I skyggen af skolelukningerne er der skruet op den netbaserede 

undervisning og flere ledere tænker i alternative løsninger for at sikre 

skolernes økonomi. 

Der er ikke hjemmel i overenskomsterne til at der lokalt kan indgås aftaler 

om fx ”arbejdsfordeling” eller ” lønreduktion”. Hvis I bliver mødt med et 

sådant forslag, så kontakt jeres konsulent i Uddannelsesforbundet. 

 

Arbejdstid på de kommunale sprogskoler 

Lærerkommisionens anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale for 

folkeskolen og dermed de kommunale sprogskoler, blev offentliggjort i 

december 2019. 

Forhandlingerne med K.L. om en ny arbejdstidsaftale til afløsning af lov 

409 blev indledt d. 5. marts og forhandlingerne skrider frem efter planen, 

med de begrænsninger som gælder for alle møder med mange deltagere.  

 

Rambøll-undersøgelsen 

Resultatet kan først ventes i slutningen af april.  Det må forventes at 

undersøgelsen konklusioner får betydning for Ministerens 

integrationspakke. 

 

Sidste nyt 

FOAS har tabt en sag mod LC/Uddannelsesforbundet om påstået brud på 

overenskomsten ved at indgå overenskomst med A2B. 



 

www.uddannelsesforbundet.dk 

Det er en god ide at besøge forbundets hjemmeside ofte. Situationen, 

hjælpepakker mv. udvikler sig hele tiden, og forbundet gør, hvad der er 

muligt, for at orientere den vej. 

 

Med venlig hilsen 

Jørgen F. Andersen 

Sektionsformand 
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