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”Ja” til en ny central arbejdstidsaftale for lærerne
Urafstemningen om en centrale arbejdstidsaftale er slut og resultatet
blev et komfortabelt medlemstilsagn til aftaleresultatet. 77,8 % af de
stemmeberettigede har stemt, hvilket er en tangering af den tidligere
afstemningsrekord fra OK18.
Af dem stemte på landsplan 67,2 % ”ja” og 32,8 % ”nej” til aftaleresultatet, der hermed er vedtaget.
I Lolland-Falsters Lærerforening ser afstemningsresultatet med 75,6
% stemmedeltagelse, 67 % ”ja” og 33 % ”nej” stort set ud som
landsresultatet.
Det er et klart tilsagn til aftalen og strategien med ”samarbejdssporet”. Det er jeg personligt glad for. Men der
er altså også 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer – også i Lolland-Falsters Lærerforening, som stemte
”nej” til aftalen. Årsagerne hertil kan være mange. Dels at der er medlemmer, der er skeptiske, som ville noget
andet, som ikke synes, at det her er godt nok og dels en skepsis, der bunder i mistillid til arbejdsgiverne, men
også til foreningen (DLF/LFL) for at have indgået/anbefalet aftalen med KL.
Det er naturligvis fuldstændig legitimt, skal respekteres og tages alvorligt.
Der forestår derfor nu en stor opgave med at sørge for, at også de medlemmer ikke bare kan se, men også
kommer til at opleve, fordelene og gevinsterne ved aftalen. Det er en opgave, vi har i LFL. Men ikke i LFL
alene. Det er en fælles aftale og opgave, som også kommunerne og skoleledelserne er forpligtede på at udmønte efter hensigten og den ånd den er lavet i (samarbejdssporet). Det er en overenskomst, der kan støttes ret på.
Bl.a. derfor har DLF og KL aftalt en fælles præsentations- og implementeringsplan, som rulles ud for alle
kommuner, kredse, ledere og TR’er i 4. kvartal 2020 samt en opfølgning på implementeringen flere år frem.
Aftalen stiller store krav til parterne på alle niveauer. Det er et ansvar, som både kreds og TR er klar til at påtage sig, og, hvor lærerkollegiet også spiller en afgørende rolle. Det ansvar er KL’s forhandler, Michael Ziegler sig også bevidst.
”Nu kan vi endegyldigt lægge den årelange strid bag os og udvikle folkeskolen sammen. Vi har aftalt et samarbejde om at få aftalen ud at leve. Der kommer nu en proces med at få forklaret både kredse, skoleledere og
kommuner, hvad aftalen betyder. I denne uge har jeg et møde i borgmesterkredsen, hvor jeg får lov til at fortælle om aftalen. Her vil jeg sige, at det er supervigtigt, at vi alle sammen tager det alvorligt og går hjem og
arbejder med det", siger Michael Ziegler.
Dele af aftalen træder i kraft d. 1/1 2021 gældende for planlægningen af næste skoleår – 2020/21. LFL vil
derfor tage kontakt til Lolland og Guldborgsund kommuner mhb. på konkrete forståelser og udmøntning af
aftalen på skolerne i de to kommuner.
”God skole laver vi sammen”

Med venlig hilsen
Birger Petersen
Fmd. Lolland-Falsters Lærerforening

Følg os på hjemmesiden: http://kreds68.org/
og på Facebook: https://www.facebook.com/Lolland-Falsters-L%C3%A6rerforening-277931815745927/

