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Velkommen til et nyt skoleår med A20 – men uden lokalaftale
Skoleåret 2021/22 er skudt i gang, og det bliver forhåbentligt et skoleår uden for mange krav til vores
omstillingsparathed. Vi håber, at tiden med Covid-19 har gjort det tydeligt for alle, hvad lærerne kan
og gør i dagligdagen, og at man lokalt på skolerne vil bruge erfaringerne til at udvikle skolen og forbedre lærernes arbejdsbetingelser.
Det er det første skoleår, hvor vores arbejdstid igen er baseret på en overenskomst indgået mellem
parterne. Det er overordnet set positivt efter 8 års tørke på området. Desværre bliver den nationale og
naturligvis overordnede arbejdstidsaftale ikke krydret med lokale forbedringer i år. Det er beklageligvis ikke lykkedes os at blive enige med kommunen om en lokal arbejdstidsaftale som supplement
til den nationale. Et flertal af medlemmerne af Albertslund Lærerkreds stemte nej til den nationale aftale. Vi ved, at de seneste mange års besparelser på skoleområdet, den store udskiftning i både leder
- og lærerstab samt ønsket om bedre muligheder for at levere god undervisning, er gode årsager til
skepsis overfor en aftale, der bygger på et samarbejdsspor. Derfor er vi gået til forhandlingerne med
et ønske om konkrete aftaler, som kunne være en base for et fælles skolevæsen og en udstrakt hånd til
lærerne, imens ledelserne udvikler ”det forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og
overblik over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne”, som der står i A20. Det ville indgyde den
tillid, det er grundlaget for at tro på et samarbejdsspor og gode hensigter. Det forudsætter, som der
også står i præamblen til A20, ”god skoleledelse, der sammen med lærerne sætter retning og etablerer
et samarbejde, og er tæt på undervisningsopgaven”.
Det er ærgerligt og bekymrende, at kommunen ikke har samme syn på sagen. Albertslund kommunes
beliggenhed gør det forholdsvis let at skifte job som lærer. Hvis skolerne i Albertslund skal kunne
fastholde og rekruttere lærere, er det nødvendigt konkret at vise, at ”den gode undervisning er afgørende”, at ”læreren er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen”, fx ved at turde prioritere og definere individuel forberedelse, fælles forberedelse og andet kollegialt samarbejde. Den
eneste trøst pt. er, at vi fortsat arbejder ufortrødent på at forbedre arbejdsvilkårene for lærere i Albertslund, og forhåbentlig er vores arbejdsgivere mere bevidste om nødvendigheden af konkrete
aftaler inden næste skoleårs planlægning.
For indeværende skoleår betyder det altså, at A20 er grundlaget for vores arbejdstid. A20 er indgået
mellem LC og KL, og kan læses i sin fulde længde her, udover en meget fin og vigtig præambel (fint
ord for forord
) indeholder den 20 paragraffer. Dem, jeg vil fremhæve for dig, der arbejder som
lærer i Albertslund, er:
§4 omhandler den plan for skoleåret – skoleplanen – som ledelsen udarbejder på baggrund af drøftelser med tillidsrepræsentanter, og som også skal drøftes med lærerne på skolen. Skoleplanen skal
bl.a. indeholde ledelsens prioriteringer af lærernes arbejdstid forud for et skoleår. Råd: Brug din
indflydelse!
§7 omhandler din opgaveoversigt, der nu skal have tid på alle opgaver over 60 timer samt estimeret
tid på din individuelle forberedelse. Råd: Læs og forstå din opgaveoversigt!
§8 omhandler forberedelse, der ikke kan ligge i elevpauser. Råd: Hvis du oplever, at din forberedelse forsvinder som småkagerne i mormors kagedåse, så bed din ledelse om at placere forberedelsen.
Alle ønskes et rigtig godt skoleår.

Nyt telefonsystem
Kredsen har fået nyt telefonsystem, og vi beder derfor om forståelse og tålmodighed i
indkøringsperioden. Telefonnummeret er det samme.

Kredsweekend
Så nærmer vi os endelig vores kredsweekend, og der er lagt i ovnen til
et brag af et arrangement.
Vi mødes på Marienlyst Strandhotel, Helsingør kl. 15.30.
Se hele programmet samt flere oplysninger på kredsens hjemmeside.

Bemærk at der vil ankomme lokalpolitikere lørdag morgen, som gerne
vil debattere skolen i Albertslund. I den forbindelse opfordrer vi til at
tænke over gode input og spørgsmål, der vedrører jeres skolehverdag.
Husk badetøj, da der vil være mulighed for at gå i spa.

Vi glæder os meget til at se jer alle til et par rigtig gode dage.

Kredskontoret
Åbningstider:
Mandag kl. 08.30 - 15.00
Tirsdag kl. 08.30 - 15.00
Onsdag kl. 08.30 - 15.00
Torsdag kl. 12.00 - 14.00
Fredag kl. 08.30 - 13.00
Kredsstyrelsen træffes også
udenfor disse tider efter
aftale

Kredsstyrelsen:
Maiken Amisse, formand

26 39 45 09

Christian Holm, næstformand

31 23 47 19

Thomas Dagnoli, kasserer

26 74 10 85

Pia Henriksen, KS-medlem

60 14 05 13
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