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SKOLEFORENIGEN VIL SPARE
LÆRERSTILLINGER

Ved Skoleforeningens informationsmøde den 1. november blev det gentaget, at
Skoleforeningens økonomi skal reddes ved at spare på lærere- og
gymnasielærerstillinger. Man fik indtryk af, at alle andre sparemuligheder på
forhånd var udelukket fra Styrelsens og Direktionens side. Hvis lærerne læste 4-5
lektioner mere og gymnasielærerne 3 lektioner mere, ville alle problemer være
løst.
Der har siden informationsmødet været afholdt
et forhandlingsmøde den 8. november.
Ved mødet bad vi om at få indsigt i de
beregninger fra skoleåret 2016-17, der viser, at
lærerne ved Skoleforeningen underviser 4-5
lektioner mindre pr. uge end lærere i
folkeskolen i Danmark. Det var man fra
Skoleforeningens side ikke meget for, men vi
kunne få beregningerne fra skoleåret 2017-18,
når de er færdige. De skulle være lige på
trapperne.
Kredsen har fået henvendelser, der drager
Skoleforeningens lektionstal i tvivl. Derfor har
vi i mellemtiden med udgangspunkt i tal fra
”Resultataftale mellem Dansk Skoleforening
for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2017”
samt, hvad vi i øvrigt kender til
Skoleforeningens drift, foretaget beregninger
på skoleåret 2016-17. Disse beregninger er nok
ikke 100 % retvisende, da der indgår skøn i
noget af talmaterialet, der ligger til grund. Af
samme grund offentliggør vi på nuværende
tidspunkt ikke et tal for forskellen, men
beregningerne er d.d. sendt til
Skoleforeningens direktør. Vi håber så, at Lars
Kofoed-Jensen vil bidrage til, at eventuelle
unøjagtigheder kan korrigeres.
På baggrund af beregningerne er det vores
indtryk, at undervisningslektionstallet er højere
end 21-22 og at Skoleforeningen regner med et
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for højt tal for undervisningstimetallet i
folkeskolen i Danmark. Desuden bygger
beregningerne på forskellige
undervisningsbegreber, hvilket gør at tallene
ikke kan sammenlignes direkte.
Medlemsmøde 18. januar på CP
Kredsstyrelsen har besluttet, at holde
medlemsmøde om situationen torsdag den 18.
januar 2018 kl. 15.30 – 17.00 i Tivolisalen på
CP.
Sidste nyt om sparetiltag på skoleområdet
Direktør Lars Kofoed-Jensen har i går meddelt
Driftsrådet, at man agter at reducere
lærerstaben med 45 stillinger over de næste 4
år. På gymnasieområdet skal der nedlægges 15
stillinger. Der vil derfor blive iværksat en slags
ansættelsesstop. Det er planen, at stillingerne
nedlægges i forbindelse med naturlig afgang.
Pensionistarrangement flyttet til 30. nov.
Den skolehistoriske eftermiddag er flyttet en
uge til torsdag den 30. november 2017 kl.
14.30 på Center for Undervisningsmidler
(Christian Paulsen-Skolen). Der er stadig åben
for tilmelding.
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