Julehilsen 2017

Til
Medlemmerne af Horsens Lærerforening
Så er et kalenderår atter ved at rinde ud, og
det er ved at være tid til en velfortjent og
hårdt tiltrængt juleferie. Et nødvendigt
pusterum hvor der skal samles kræfter til 2.
halvleg af indeværende skoleår.
Et vigtigt tema det næste stykke tid vil
naturligvis være OK 18. Fra kredsens side
deltager vi p.t. i faglige klubmøder på
skolerne, hvor bl.a. arbejdstidsdelen af OK –
18 er et vigtigt punkt på dagsordenen. Vi er i
den unikke situation, at de andre
organisationer i Forhandlingsfællesskabet
bakker op om, at der skal indgås en aftale om
arbejdstid på undervisningsområdet. Der vil
derfor ikke være forhandlinger på andre
områder, før man kan se konturerne af en
arbejdsaftale mellem DLF og KL. Det er en
helt enestående situation, men det lægger
naturligvis også et pres på vores forhandlere
om at lægge sig i selen i forhandlingerne,
men det lægger et endnu større pres på KL i
forhold til nå en aftale om arbejdstid.
Solidariteten går naturligvis begge veje, og da
der også er knaster i forhold til andre
organisationers forhandlinger, kan vi ende i
en situation, hvor vi skal stå sammen med de
andre om deres forhandlinger for at lægge
pres på arbejdsgiverne. Jeg kunne skrive
uendelig meget mere om de netop startede
overenskomstforhandlinger, men mere om
dem når der er noget mere konkret at sige.
Forhåbentlig kan vi nøjes med at orientere
om fremskridt i forhandlingerne i form af
nyhedsbreve, men afhængig af hvordan
forhandlingerne forløber kan der eventuelt
blive brug for at kalde til medlemsmøder. Jeg
vil allerede her reklamere for et
medlemsmøde i Århus den 30. januar klokken
16 – 18 med Anders Bondo.

Skriv det i kalenderen, hvis I vil høre en
førstehåndsberetning om forløbet af
forhandlingerne.
Der er absolut ingen, der ønsker en konflikt.
På den baggrund håber vi naturligvis på et
godt resultat, som alle medlemmer kan være
tilfredse med. Der er dog ingen tvivl om, at
det bliver svære forhandlinger, så konflikt er
en reel mulighed. Alle er vel enige om, at vi
ikke skal skrive under på en aftale, der ikke er
god nok – I hører nærmere!
DLF er i gang med at udarbejde en ny
kommunikationsplatform, hvilket betyder, at
alle informationer samles ét sted. Hvis alt går
som planlagt, vil alle medlemmer kunne
logge ind på platformen i starten af marts
måned. Når vi nærmer os marts, vil I få en
udførlig information vedrørende den nye
platform og dens muligheder.
Vi er også kommet i gang med
inklusionsmøderne på skolerne.
Størsteparten af møderne ligger dog efter
juleferien. I vil også høre nærmere om
møderne. Her skal det det blot nævnes, at
det helt klart er vigtigt at få de gode historier,
som vi alle kan lære af, men ligeså vigtigt er
det at få beskrevet de udfordringer, som det
er svært (måske umuligt) at håndtere
indenfor de nuværende rammer.
Ikke mere fra os nu, udover at vi fra kredsens
side vil ønske jer alle og jeres familier en
rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår.
Vel mødt i det nye år.
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