Besked

den 24.08.20

Fra:

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Emne:

Afstemning om arbejdstidsaftalen

Kredsstyrelsen anbefaler et ja til arbejdstidsaftalen
Med denne aftale ser vi muligheder for at tage de første skridt på vej til bedre vilkår for lærerne og lægge Lov 409 i
graven.
Der er kommuner andre steder i landet uden aftaler og med meget ringere kår end i Skanderborg og Odder. Den nye
aftale vil løfte bunden og åbne muligheder for at lave gode supplerende lokalaftaler.
Med et ja til arbejdstidsaftalen vil vi stå med en aftale, hvor det lokale samarbejde er det bærende element.
Vi vil indgå i forhandlinger med kommunen om nye lokalaftaler i både Odder og Skanderborg.
Med denne aftale styrkes TR’s position og der er ingen leder, der kan undsige sig samarbejde og inddragelse af TR og
lærere.
Det er muligt at tage tvister igennem forhandlingssystemet og videre i arbejdsretten.
Hvis vi stemmer aftalen ned, er vi ikke berettigede til at forhandle i 21 som selvstændig gruppe, så vil Mona Striib
forhandle en normaliseringsaftale som gælder alle offentlige ansatte, og heri vil der ikke blive taget højde for fx
lejrskole, undervisningstimetal, forholdet mellem undervisning og forberedelse m.m.
En arbejdstidsaftale vil altid være et udtryk for et kompromis. Ellers vil det heller ikke være en bæredygtig aftale. En
arbejdstidsaftale kan aldrig stå alene og været svaret på alt. Gode arbejdsvilkår er altid afhængige af de mennesker,
der er på arbejdspladsen og det samarbejde, de formår at opbygge.
Afstemningen
I morgen starter urafstemningen om aftalen om arbejdstid for alle medlemmer omfattet af Lov 409. Der er allerede
afholdt møder på mange skoler, hvor indholdet er blevet drøftet. Er det endnu ikke sket hos dig eller har du ikke
mulighed for at deltage, kan du henvende dig til din TR for information om aftalen - ligesom vi på kredskontoret også
gerne vil svare på spørgsmål.
Afstemningen løber fra 25/8 kl. 8.00 til 1/9 kl. 16. Hvert stemmeberettiget medlem vil få tilsendt et unikt link via den
mail, der er registreret på ”Min side”.
Hvis man ude på sin skole når en stemmeprocent på 80 procent eller derover, giver kredsen rundstykker til lærerne.
Kommer procenten op på 100, er der også kage.

Med venlig hilsen
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Danmarks Lærerforening

