Nyhedsbrev 17. juni 2020.

Til lærerne ved Sprogskolerne.

De kommunale Sprogcentre.

Selvom deadline er flyttet flere gange, er der i skrivende stund ikke kommet en aftale, der skal
afløse Lov 409.
Flere borgmestre, med KL s formand, Jacob Bundsgård i spidsen, har talt for at indgå en aftale
om Folkeskolen og dermed og de kommunale Sprogcentre og Ungdomsskoler.
Næsten hele det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at der er aftalte arbejdsforhold og
det er dybt beskæmmende at lærerne stadig skal arbejde under en lov, som Folketinget vedtog
efter 4 ugers lockout.

De udliciterede skoler
Aof har opsagt aftalen i Holbæk og Odsherred og Fåborg-Midtfyn og har ikke kunnet opnå en
fornyet periode i Frederikshavn, efter 15 år. Aof har således kun sprogcenter i Esbjerg-VardeVejen efter sommerferien.
A2B har ligeledes opsagt en række aftaler med kommunerne og senest har Lær Dansk meldt ud,
at de 11 skoler lukkes i den takt kontrakterne udløber eller kan opsiges.
Er dette enden på det udliciteringscirkus, som hænger de fleste sproglærere langt ud af halsen?
Næppe….
Er det det dækkende billede, at nu har de private udbydere taget de fede lunser og nu kan
kommunerne overtage de afpillede knogler?
Det er et faktum at de mange udbud har kostet mange menneskelige og økonomiske resurser.
Men får kursisterne bedre undervisning? bliver de bedre integreret ? kommer de hurtigere i
job? På de udliciterede skoler frem for de kommunale.

Svarene afhænger af hvem man spørger.

Uddannelsesforbundet har igen slået til lyd for, at deres indføres taxameter for
sprogundervisningen, så udbyderne udelukkende skal konkurrere på kvalitet.
Alt for mange udliciteringer har ikke haft kvaliteten som første prioritet og det faktum bliver
sjældent sammenholdt med den evige diskussion om flygtninge og indvandreres mangelfulde
danskkundskaber.

Covid 19

Mange sprogskoler har været lukkede eller har undervist via Teams eller andre platforme.
Nu åbner skolerne igen og skolerne har travlt med at sikre, at undervisning kan afvikles efter
direktiverne fra myndighederne.
Opfordringen er givet mange gange, men den skal også gives her:

Pas på hinanden ude på skolerne.

Med venlig hilsen
Jørgen F. Andersen
Sektionsformand.

