
Nyt fra formanden december 2017 

OK-18 
Forhandlinger om en ny overenskomst er netop startet. Det bliver ikke et nemt forløb, men Danmarks 

Lærerforening tror på et resultat, der vil forbedre både vores arbejdsvilkår og lønniveau. Aldrig før har 

sammenholdet mellem de faglige organisationer været bedre, og alle bakker op om vores krav om en 

arbejdstidsaftale, der er dækket af overenskomsten.  Derudover er der enighed mellem organisationerne 

om, at der afsættes særskilte midler til ligeløn og lavtlønsproblematikker. Disse midler kommer ikke os til 

gode, men vores hovedkrav er jo også arbejdstiden. Endelig er alle organisationer enige om, at de statslige 

arbejdsgivere ikke kan fjerne den betalte frokostpause uden forhandling. Vi er alle af den klare 

overbevisning, at frokostpausen indgår i overenskomsterne, og derfor er betalt via overenskomstmidler.  

Nyt Byråd 
Valget den 21. november gav os en ny sammensætning af byrådet. Venstre og Peder Christian Kirkegaard har 

fortsat borgmesterposten, og det tyder på, at der ikke sker de helt store ændringer i den kommende 

periode. Børne- og Familieudvalget, hvorunder skoleområdet sorterer, får socialdemokraten Jan D. Andersen 

som ny formand. En erfaren politiker der dog ikke har haft stor berøring til skoleområdet de senere år. Vi ser 

frem til det fremtidige samarbejde med de lokale politikere. Et forhold ser vi på med tilfredshed, det indgår 

nemlig i konstitueringsaftalen, at der skal ses på lærernes arbejdsvilkår, og det betyder, at der evt. kan 

indgås en lokalaftale på arbejdstid. Det vil alt andet lige være en klar fordel for lærerne i Skive Kommune. 

Inkluderende læringsmiljøer 
Skive Kommune har i lighed med en række andre kommuner, udfordringer på inklusionsområdet. Det drejer 

sig bl.a. om lærere, der er presset af elevers udadreagerende adfærd, om stigende enkeltintegration, om 

fortsat højt antal elever i specialklasser, og om en udfordrende økonomi på hele 

specialundervisningsområdet.  Derfor har politikerne og skoleafdelingen igangsat en proces omkring 

inkluderende læringsmiljøer. Det bliver en bred proces, hvor alle der har tid og lyst må deltage og kvalificere 

det beslutningsgrundlag, som politikerne til sidst skal konkludere ud fra. I vil få en invitation til deltagelse i en 

af de arbejdsgrupper, der skal drøfte de 7 temaer. Se dette link: http://www.skive.dk/sammen 

 Kredsstyrelsen vil gerne opfordre til at rigtig mange af jer deltager i processen, det er en oplagt mulighed for 

at få indflydelse. 

 

 

Glædelig jul og et godt nytår 
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