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Birger Petersen
Velkommen
til nye og gamle
Velkommen til alle jer ”gamle”- og særlig velkommen til alle nyansatte kolleger på skolerne
og nye medlemmer af Lolland-Falsters Lærerforening.
TR på skolen vil tage en snak med jer om jeres
nye job i nær fremtid. I kan altid henvende jer til
jeres TR, AMR og skoleleder ligesom I er velkomne til at kontakte kredsen.
Som nyansat/nyuddannet kan du også søge
hjælp op inspiration på DLF´s hjemmeside her
og på Lolland-Falsters Lærerforenings hjemmeside http://www.kreds68.org/

Nye vinde?
Ja, så har vi fået en ny regering med et regeringsgrundlag og en ny minister for skoleområdet - Pernille Rosenkrantz-Theil, der tilsammen
varsler nye tider og medvind på cykelstierne for
folkeskolen og børn- og ungeområdet.
MEN, som ministeren selv siger mht. at genvinde lærernes tillid: ”Her ved jeg at ord ikke rækker. Tillid skal genvindes gennem handling”.
Ord alene rækker heller ikke, når det drejer sig
om de nødvendige rammer og ressourcer, inklusion, nationale test, elevplaner, præstationskultur
osv. Her venter vi også på handling. Men vi har
fået en minister, der vil undersøge, spørge og
lytte til de fagprofessionelle for at finde svar.
Det er et helt andet grundlag, der giver forhåbninger for fremtiden. Det skal, og vil, vi gribe også lokalt.
Dette kursskifte er absolut ikke kommer ud af
den blå luft. Nej, det skyldes i høj grad lærernes,
de tillidsvalgtes, kredsenes og DLF´s lange seje
træk siden 2013 – ja også tiden før. Et langt sejt
træk med konstruktiv kritik og viljen til i samarbejde at håndtere problemerne og finde løsninger såvel centralt som lokalt. Så klap jer selv og
hinanden på skulderen for indsatsen. Det har
båret frugt. Meeen vi vil stadig se handling først.
Du kan læse PR-T´s og ABC´s velkomstord til
lærerne og et nyt skoleår her , her og her

Et begivenhedsrigt år venter
Vi er nu et stykke inde i skoleåret, og jeg håber, at I
er kommet godt i gang. Det bliver et travlt år med
mange punkter på dagsordenen og masser at se til.
Dels er der væsentlige ændringer i grundlaget for
skoleårets planlægning og ”drift” med de to nye
arbejdstidsaftaler i hhv. Lolland og Guldborgsund.
Dem glæder vi os til at følge op på sammen med
jer, ledelserne og kommunen.
Otte nye skoler i Lolland har set dagens lys og skal
finde deres ben at stå på, og en ny specialundervisningsstruktur er under udarbejdelse.
Processen med sammenlægningen af Østre Skole
og Lindeskovskolen er sat i gang.
Budget og budgetudfordringer er altid faste tilbagevendende punkter.
På kongressen d. 1-3/10 skal der bl.a. vedtages et
folkeskoleideal, vælges en formand og næstformand og drøftes vedtægtsændringer, der får konsekvenser for valgene i kredsene, hvis de vedtages.
Der er valg til hovedstyrelsen i november/december, hvor vi vil sætte alle sejl ind på at få genvalgt
vores ”lokale” mand i hst. – Thomas Andreasen.
Vi afventer med stor spænding ”lærerkommissionens” anbefalinger i december og den efterfølgende
periodeforhandling om lærernes arbejdstid. Hvad er
vores forventninger til resultatet? Får vi en arbejdstidsaftale, og, hvad går den i givet fald ud på?
Hvad er realistisk at forvente? Det er yderst vigtigt,
at vi får drøftet og forventningsafstemt disse problemstillinger med hinanden i årets løb.
Alt dette og meget andet vil sikkert indgå på valggeneralforsamlingen d. 19. marts 2020.
Velkommen til et nyt skoleår!
Birger Petersen
Formand Lolland-Falsters Lærerforening

