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Kære alle 
 
Evaluering af lokalaftalen 
Som mange af jer allerede ved, skal vi i gang med at evaluere vores lokale arbejdstids-
aftale med henblik på en genforhandling. Første skridt bliver, at I bliver bedt om at svare 
på et spørgeskema, hvor I bliver spurgt om jeres oplevelse inden for følgende  fire 
områder: Trivsel, fleksibiliet, samarbejde og kvalitet i undervisningen. Spørgsmålene går 
selvfølgelig på, hvordan I mener tingene har udviklet sig. Derfor er det en god ide, at man 
prøver at huske tilbage på og sammenligne med, hvordan forholdene var for et år siden. 
 
TR’er, AMR’er og ledere skal i forlængelse af undersøgelsen holde en workshop for at 
pege på, hvilke ønsker og krav, der bør være til en aftale – version to. Det er derfor meget 
vigtigt, at vi får en høj svarprocent på undersøgelsen, så vi kan sikre det bedst mulige 
arbejdsmiljø for jer. Derudover vil der på mange skoler blive afholdt personalemøder, hvor 
man kan drøfte aftalen forud for workshoppen. Også her er det vigtigt, at I klæder jeres 
tillidsfolk og ledere godt på til det arbejde, der skal foregå på workshoppen. 
 
Afskedigelsesrunde 
På skoleområdet har vi desværre endnu et år været igennem en afskedigelsesrunde, der 
som udgangspunkt ramte 8 lærere. Processen havde i december været præsenteret i 
vores Center-MED, og i den forbindelse foreslog vi, at man ventede lidt med processen, 
fordi der i februar skal tages en beslutning om, hvordan de ekstra fem bevilgede mio. kr. 
skal bruges. Der kunne i den forbindelse godt opstå lærerstillinger. Desværre blev det ikke 
imødekommet. Der kan dog sagtens opstå lærerstillinger i løbet af foråret – også af andre 
årsager – så vi håber, der kan findes plads til de varslede lærere. Det gør bare ikke noget 
ved, at det er enormt hårdt, at være en af dem, der er blevet varslet. 
 
Generalforsamling 2019 
Den ordinære generalforsamling bliver i år afholdt fredag den 29. marts. Som mange af jer 
ved, er det besluttet, at vi i ulige år – hvor der ikke er valg – afholder generalforsamlingen 
på en skole. Vi har dog ikke lagt os helt fast på placeringen endnu, men det kommer til at 
foregå i Rønne og altså fredag den 29. marts kl. 16.00. I får selvfølgelig mere info på et 
senere tidspunkt. 
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