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ER SKOLEFORENIGEN I KNIBE?

Skoleforeningens formand, Udo Jessen, og direktør, Lars Kofoed-Jensen, svarer
ja. Det kunne man høre ved fællesrådsmødet den 5. oktober i Husum.
Ikke helt overraskende ordinerede de to én medicin; lærerne og gymnasielærerne
skal bruge en større del af arbejdstiden til undervisning.
Man kunne jo også overveje en mere bredspektret medicin.
Ændring af lærernes arbejdstid er stadig et overenskomstspørgsmål. Det skal
man ikke glemme.
Skoleforeningens styrelse har valgt en noget
kontroversiel tilgang til problemet, idet lærere
og gymnasielærere er inviteret til et
ekstraordinært informationsmøde lige efter
efterårsferien. Af invitationen og bilaget til
punktet ”Skoleforeningens økonomi” til
fællesrådsmødet, kan man læse, hvordan
foreningens ledelse vurderer situationen.
I Lærerforeningen har vi beskæftiget os med
sagen i forskellige sammenhænge.
På TR-mødet blev spørgsmålet rejst, om det
overhovedet er foreneligt med begrebet
”Tarifautonomie” i Tyskland, at arbejdsgiveren
går uden om overenskomstparten og henvender
sig direkte til medarbejderne med
overenskomstspørgsmål.
Spørgsmålet har været forelagt to sagkyndige.
De er enige om, det ikke er ulovligt, men at det
kan betragtes som en fjendtlig handling i
forhold til de respektive overenskomstparter; et
forsøg på at sætte en kile ind mellem
fagforeningerne og deres medlemmer. Det er
således en situation, der påkalder yderste
varsomhed, så arbejdstagersiden ikke svækkes.
Der er for så vidt ikke noget i vejen for, at man
går til mødet og lytter til, hvad der bliver sagt,
men enhver udtalelse, der kan svække
forhandlingspositionen, skal undgås.
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De ønsker Skoleforeningen har luftet om
forhøjelse af undervisningsandelen vil føre til
en besparelse, der er mere end dobbelt så stor
som det forventede underskud i 2021. Den
slags aftaler kan Lærerforeningen naturligvis
ikke indgå her og nu, da man må forvente, at
det kommer til endnu en
overenskomstfornyelse inden 2021.
Lærerforeningen har i de igangværende
forhandlinger vist Skoleforeningen
imødekommenhed, men det er åbenbart ikke
nok for Skoleforeningens ledelse. Det minder
lidt om historien om at række Fanden en
lillefinger.
Kredsstyrelsen vil være repræsenteret ved
Informationsmødet og vil selvfølgelig holde jer
orienteret om mødet og det videre
forhandlingsforløb. Hvis situationen tilsiger
det, afholder Lærerforeningen et
medlemsmøde efterfølgende.

GOD EFTERÅRSFERIE
Bemærk, at kredskontoret er lukket mandag
den 30. oktober 2017.
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