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Undervisningstilbud i Borup
Alle de lockoutede læreres aktiviteter er beskrevet og ophængt uden for skolen i
Borup—og en enkelt elev fra 2. klasses bidrag er der også plads til :)
Kære Pernille Nørgaard og lærere i Køge kommune
Tak for jeres brev og underskrifter om den verserende konflikt og lockout mellem Kommunernes Landsforening
(KL) og Danmarks Lærerforening (DLF).
Jeg har stor forståelse for den bekymring, I har for folkeskolen lokalt her i Køge og i Danmark generelt. Der bliver i øjeblikket skrevet og sagt meget om skolerne. Jeg vil gerne understrege, at vi har nogle fantastisk dygtige
og engagerede lærere her i Køge Kommune. I er hverken ”dovne” eller ”tidsryttere”, men gør en stor indsats
hver dag, som jeg – ligesom resten af Byrådet – sætter stor pris på og er stolte af. Og jeg er fuldt vidende om,
at Køge Kommunes lærere underviser flere timer i gennemsnit end landsgennemsnittet.
Alle vil gerne skabe en bedre folkeskole, men der er som bekendt meget forskellige holdninger til, hvordan vi
bedst gør det. Køge Kommune er her repræsenteret ved KL.
Jeg havde håbet, at vi kunne undgå en lockout, men det kunne vi åbenbart ikke. En lockout er også en del af
"den danske model", og vi har prøvet det før - både på det private og offentlige arbejdsmarked. Mit ønske er, at
vi undgår et regeringsindgreb, og at parterne selv kommer frem til en forhandlingsløsning. Hvad enten vi ender
med en forhandlingsløsning eller et regeringsindgreb, er det vigtigste dog, at det bliver en løsning, hvor begge
parter kan genkende sig selv. For der kommer også en hverdag bagefter.
Det, der optager mig meget lige nu, er, hvordan vi kan skabe et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø med motiverede
lærere, når konflikten er slut. Jeg vil gerne her kvittere for de gode drøftelser, vi allerede har haft. For mig er det
vigtigt, at vi fortsætter den gode dialog, så vi her lokalt i Køge Kommune kan genskabe det gode samarbejde –
og ikke mindst fortsætte den fælles udvikling af ”Fremtidens Skole”.
Med håb om en god dansk folkeskole også i fremtiden

Marie Stærke
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Lærermode—lockoutstyle!
Runde briller i bedste Anders Bondo stil
– vores egen Hogwarts helt.

Termokrus med hank. Termokruset er særligt anvendeligt i disse
dage, hvor lærerværelsets lune hule er byttet ud med alverdens
torvepladser og knudepunkter. Den fås nu med hank, så vi stadig
kan slæbe alskens kopimateriale og nøglebundter.

Denne side er mindst holdbar til den 31. marts, 2013.

Khaki farvede shorts med
praktiske lommer. Går til knæet, og med førnævnte tennissokker trukket godt til knæene, kan de benyttes allerede
nu.

