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Formandsbrev om overenskomstsituationen fredag 23. februar
Kære tillidsfolk!

Det var meget opmuntrende at overvære opstillingsgeneralforsamlingen i går
torsdag 22. februar, hvor der var et fint fremmøde og ikke færre end 25 stillede
opstillede til valg til de forskellige poster. Det har vi ikke set i mange år. 3 kandidater kæmper om formandsposten og ikke færre end 4 om næstformandsposten,
mens 7 kvinder og 8 mænd stiller op til bestyrelsen og mange som kongresdelegerede. Se navnene på TR-udsendelse 37 17-18 af d.d. Vi blev vidne til velforberedte taler, som emmede af fagligt engagement. Det lover godt for fremtiden. Tak
til alle de modige kandidater.

Jeg vil på bestyrelsens vegne også takke for de mange gode kommentarer og
forslag, der fremkom under debatten om OK ´18. TR Johan Elkjærs brev til skolebestyrelsen på Blågård Skole er gengivet nederst i dette brev til inspiration.

I dag har Lars Sørensen, Kjell Nilsson og jeg været til kredsformandsmøde i
DLF, hvor Anders Bondo kom med friske meldinger fra forhandlingerne. Som det
ser ud lige nu, er der overhængende risiko for et forhandlingssammenbrud på det
statslige område. De to afgørende emner er de betalte frokostpauser, som
AC´erne under ingen omstændigheder giver køb på, og at rammen for løn skal
være så stor, at der i den kommende OK-periode bliver tale om en reel reallønsfremgang. Der er derfor god grund til at følge med i nyhedsformidlingen i dag og i
de kommende dage. For meget tyder på, at et sammenbrud på det kommunale
område er en ret sandsynlig følge.

Som vi orienterede om i går, forsøger LC at forhandle med KL om en arbejdstidsaftale for os lærere. Det er ikke ligefremt nemt, men Bondo vurderer, at hvis
det ikke lykkes nu, bliver opgaven ved næste overenskomstfornyelse meget vanskelig.

Vi har indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde på torsdag 1. marts, mens hvis
situationen kræver det, vil der blive indkaldt inden da.

Mandag er der koordinerende møde i de forpligtigende kredssamarbejder Hovedstaden Øst og Vest.

På mandag er der indkaldt til demonstration foran Moderniseringsstyrelsen kl.
17-18 i Landgreven 4, der er en sidegade til Store Kongensgade tæt på Kgs. Nytorv. Der SKAL vi være mange lærere. Det er jeres pligt at få mange kolleger
med til denne utrolig vigtige manifestation.

Onsdag er der møde i Borgerrepræsentationen, hvor et forslag stillet af Alternativet, Enhedslisten og SF blandt andet lyder: ”Overborgmesteren bedes redegøre
for, om han er enig i, at kommunens interesse i klare og aftalte rammer om lærernes arbejdstid i forhandlingerne er vigtige”. Vi planlægger at komme en del
lærere og høre debatten. I vil modtage nærmere besked om tid og mødested.

Som det fremgår af dette brev, går vi en heftig tid i møde, hvor tingene udvikler
sig fra dag til dag og endda fra time til time. Så I kan forvente at modtage hyppige meddelelser herfra, og at der bliver iværksat forskellige aktiviteter og aktioner
med jeres massive deltagelse og involvering.

Med venlig hilsen
Jan Trojaborg, formand

23. februar 2018

Brevet fra Blågård Skole:
”Kære skolebestyrelse
Vi skriver til jer, fordi vi frygter, at overenskomstsituationen, som i 2013, kan komme til at betyde, at skolens børn kommer til at gå glip af skoledage og undervisning.
Med dette brev er det ikke vores ærinde at bede skolebestyrelsen om noget eller om at tage
stilling til noget. Det er skolebestyrelsens helt egen ret.
Vi ønsker blot at orientere bestyrelsen og forældreskaren om, at vi frygter at overenskomstforhandlingerne ender med at lukke skolen.
Som vi selv ser det, har vi været så ydmyge, som det er tænkeligt muligt. Vi er gået ind til overenskomstforhandlingerne med 2 helt væsentlige ting:
Vi ønsker, at vores arbejdstid ikke dikteres ved lov, som den er blevet siden
2013, men ved forhandling, som det er tilfældet for alle andre offentligt ansatte
faggrupper.
Og
Vi ønsker, at denne aftale om arbejdstid ikke er ringere end alle andre offentligt
ansattes arbejdstidsbestemmelser, hvilket den gældende lov er.
Kan man forestille sig en faggruppe eller en fagforening som opstiller forventninger til deres
modpart, Kommunernes Landsforening, som er mere ydmyge end dette?
Alligevel tyder meget på, at netop de to ønsker ikke imødekommes, men at Kommunernes
Landsforening igen har valgt en forhandlingsstrategi, som går ud på ikke at forhandle.
Derfor kan det ende i konflikt.
VH
Lærerne på Blågård Skole”

PS! Hvis I vil høre min tale ved KL-huset torsdag 22. februar, kan I finde den på
foreningens facebook-side.

