Lærerkreds 44
Køge og Stevns
Nyt fra 44 – august 2020
Særnummer om arbejdstidsaftale
Kære medlem
Der var kun lige taget hul på det nye skoleår efter ferien, da nyheden om
at der i de igangværende periodeforhandlinger om lærernes arbejdstid var
indgået en central arbejdstidsaftale mellem DLF og KL.

Digitalt medlemsmøde:

Klik her for at deltage i
medlemsmøde mandag
24. august kl. 16.30
Brug koden: DLF200823
Ring direkte til udvalgsformænd tirsdag den 25.
august mellem kl. 17 og
18:

3369 6395 eller
3369 6293

Læs aftaleteksten her

Hovedstyrelsen har godkendt forhandlingsresultatet, aftalen er blevet
præsenteret for alle tillidsrepræsentanter på møder rundt i landet, og fra i
morgen den 25. august kl. 8.00 til den 1. september kl. 16.00 sendes aftalen til urafstemning blandt jer medlemmer, der er berørt af aftalen.
Du har som medlem allerede modtaget en medlemsmail og en video,
hvor Anders Bondo Christensen fortæller om aftalens indhold og betydning. Kredsstyrelsen har også drøftet den nye arbejdstidsaftale. Vi har
vendt aftalens muligheder, perspektiver, kvaliteter og mangler.

Video med Anders Bondo

Drøftelserne har ført til at
en enig kredsstyrelse anbefaler jer at stemme ja til aftalen.
Det gør vi især fordi aftalen
• erstatter Lov 409 med en forhandlet arbejdstidsaftale for lærere
og børnehaveklasseledere
• bygger på et forpligtende samarbejde på alle niveauer for alle parter omkring folkeskolen
• understøtter, at vi kan fortsætte med vores lokalaftaler i både Køge og Stevns kommuner
• styrker vores lokalaftaler med enkelte forbedringer
• sikrer lærernes indflydelse og inddragelse i drøftelser af skolens
prioriteringer
Aftalen løser ikke alle folkeskolens udfordringer. Og ja, vi kunne have
ønsket os meget mere, men vi ved at ressourcer til folkeskolen tildeles i
finanslovsforhandlingerne og lokalt i kommunerne – ikke i en overenskomstmæssig aftale. Men det har været vigtigt for kredsstyrelsen, at en
centrale aftale kan løfte og forbedre arbejdsvilkårene og mulighederne
for indflydelse for lærere og børnehaveklasseledere i de kommuner og på
de skoler, hvor man fortsat arbejder efter Lov 409. Og det mener vi, at
den nye aftale kan.
Uanset hvad du beslutter dig for at stemme, er det vigtigt at du bruger din
stemme. En høj stemmeprocent er med til at give et retvisende billede af,
hvad I som lærere mener, og et meget vigtigt signal om, at vores medlemsdemokrati fungerer.
Venlig hilsen

Torsdag den 10. september
kl. 17 i Hastrupskolens hal
Valgoplæg til kredsstyrelsen skal være kredsen i
hænde senest den 1. september, så det kan komme i
den skriftlige beretning,
som skal udsendes senest 3.
september.
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