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På en skole i kommunen, som redaktionen har indgående kendskab til, planlagdes sidste år med 712 timer
undervisning pr. lærer. I år sættes det tal ned til at opfylde KLs mål og rammer 685 timer. Men; det er jo KLs
andet mål, at vride 10% mere undervisning ud af lærerne. Betyder det så, at denne skole skal op på potentielt 783,2 timer—eller, at fx Odsherred ,med deres
gennemsnitligt 630 timer, skal helt gevaldigt meget op
i undervisningstid? Hvis ja: Hvor er så det kommunale
selvstyre? Og hvis nej: Er der nogen, der lige står og
mangler ca. 40 velkvalificerede og kompetente lærere?

Svar fra Poul Arne
Kære Pernille og lærere i Stevns kommune
Tak for Jeres underskrifter, sang og småkager foran rådhuset. Jeres
indsats bekræfter mig endnu en gang i, at lærere i Stevs Kommune
er kreative, arbejdsomme og meget engagerede i folkeskolen.
Lige nu er overenskomstforhandlingerne så endt i konflikt ved en
lockout. Det er ærgerligt, for det er altid bedst, når der kan findes en
løsning ved forhandlingsbordet.
For mig er det vigtigt at sende et stærkt signal om, at vi, når konflikten er overstået, skal finde tilbage til det gode samarbejde på
Stevns.
Det skal vi, fordi vi deler ønsket om at udvikle folkeskolen og gøre
elevere endnu dygtigere. Som I nævner i Jeres brev, så igangsatte
kommunalbestyrelsen sidste år en diskussion om ”Fremtidens skole”.
Pernille er med i styregruppen, flere lærere er med i arbejdsgrupperne og inden sommer, skal arbejdet munde ud i en række forslag til
politisk behandling.
Jeg håber derfor, at konflikten snart må finde en afslutning, og jeg
kan byde Jer velkommen tilbage til vores fælles mål og opgaver.
Venlig hilsen

Poul Arne Nielsen
Langtidshævede konfliktboller
30 g. gær – 7 dl. Vand – 2 spsk olie – 2 spsk sukker – 2 tsk salt –
750 g. hvedemel – 200 g. havregryn
Fremgangsmåde

Rør gæren ud i det kolde vand. Tilsæt rapsolie, sukker, salt, hvedemel og
havregryn. Rør dejen ud med en røreske til den er ensartet og hænger
sammen i en stor klump. Dejen skal ikke æltes med hænderne. Dæk skålen
med film og stil den i køleskabet til næste dag.

Tænd ovnen på 180º C varmluft/200º C alm. ovn
Læg bagepapir på en bageplade. Form 20 boller med 2 spiseskeer, ved at
tage dej op svarende til en bolle på den ene spiseske og skubbe dejen ned
på bagepapiret med den anden. Lad bollerne efterhæve ca. 10 minutter.
Pensl bollerne med mælk og bag dem i ca. 20-25 min. til de er gyldne. Stil
de nybagte boller til afkøling på en bagerist .

Mørkets fyrste
Direkte citeret fra weekendens Information!!!
”Historien om lord Voldemort er ikke en brugbar ramme for at forstå,
hvordan der regeres og føres politik. Men den er skabelon for en stor
del af den kritik, der rettes mod den siddende regering.”
Dét er da en historie, der er lockoutavisen værdig!
Anbefalet underlægningsmusik til denne side: Chopin: Nocturne No. 2 in E flat major, Op 9,2

