SKOLENYT
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samles inden kongressen. Alt ting, bl.a. for sin positive og lytsammen positivt.
tende tilgang til skolerne og
Velkommen tilbage fra ferie og Så det bliver virkelig spændende medarbejderne, alle skolebesøtil starten af endnu et nyt og at følge den politiske linje, som gene og selvfølgelig den
spændende skoleår, som allere- hun vil lægge. Hun har jo udtalt lokalaftale, som blev til på
de er godt i gang.
at den tabte tillid skal vindes til- grundlaget af seriøse og ordentlige forhandlinger.
Et år med nye opgaveoversigter bage ved handlinger og ikke kun
og aftaler for disse. Der bliver pæne ord.
uden tvivl brug for at diskutere DLF´s kongres løber i øvrigt af
videre med både forvaltning og stablen fra d. 1/10 – 3/10 i Tivoledelser for at hæve kvaliteten lis kongrescenter. Der vil PRT
og gennemsigtigheden yderlige- med 99% sandsynlighed også
re ude på skolerne. Husk derfor være inviteret.
at få diskuteret jeres eventuelle
ønsker til forbedringer med le- 19/20 er også skoleåret, hvor de
delsen og få brugt jeres TR første delkonklusioner kommer
fra arbejdstidskommissionen og
aktivt.
flere partier har i den forbinDet er også et skoleår med en ny delse udtrykt støtte i form af
regering og dermed en ny under- rede penge til forhandlingerne.
visningsminister.
Måske kan det ligefrem være olien, der for tingene til at glide, så
man igen tør håbe på en fælles
central arbejdstidsaftale.
Vi ønsker selvfølgelig Kirsten
held og lykke med sit nye job og
Kirsten Balle stopper
siger pænt tak for samarbejdet.
Skoleårets dårligste nyhed tikkePernille Rosenkrantz Theil har de ind efter ganske få uger. En ulykke kommer sjældent aleallerede udtalt sig generelt Centerchef for vores område, ne og desværre er det også et år,
lovende om lockouten i 13, over- uddannelse og pædagogik, Kir- hvor der igen er kommunale bestyring i skolen, kritik af de sten Balle, stopper desværre sparelser på dagsordnen.
nationale test og den generelle allerede d. 1/10, da hun har fået
Skolebestyrelserne siger
præstationskultur, varslet et op- et nyt job.
gør med inklusionsreformen og
Det ville være en underdrivelse, nej
understreget vigtigheden af at
at kalde det ærgerligt. Få perso- Denne gang har skolerne med
lytte til lærerne igen. Hun komner når at sætte så tydelige forældrene i spidsen dog fået
mer da også forbi, i slutningen af
positive spor efter kun ca. 1,5 år. nok. De har som noget nyt skreseptember på Frederiksdal, for
Kirsten vil blive savnet for mange vet et fælles høringssvar til
at lytte til de delegerede, når de

Nyt Skoleår
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kommunen. Et svar som ikke
går ind i eventuelle prioriteringer eller anvisninger om
hvordan pengene bedst kan findes, men som i stedet tydeligt
giver til kende, at grænsen er
nået.
Skoleområdet har været udsat
for besparelser gennem mange
år og vi (elever, medarbejdere
og forældre) kan ikke stå inde
for det mere.

Arbejdsmiljø 2019
Konklusionerne for kredsens
egen undersøgelse af lærernes
arbejdsmiljø her i Lyngby-Taarbæk kommune er også klar nu.
Materialet er udsendt til TR og
AMR på alle skoler. 228 lærere
har givet deres besyv med og
der er både en samlet oversigt
og resultater for hver enkel skole.
Der er desværre jævnlige hændelser af chikane, trusler og
vold på skolerne. De forekommer hyppigst på specialskolerne og er oftest i relation
til vold eller trusler om vold fra
eleverne. På de almindelige
skoler er der også tilfælde af
mobning, primært fra kollegaer,
som springer i øjnene i denne
undersøgelse. Omkring chikane, vold og trusler er det
særligt vigtig, at se på hver enkel skoles besvarelse.
Vi opfordrer selvfølgelig TR og
AMR til at behandle arbejdsmiljøundersøgelsen i de fora,
hvor det giver bedst mening.
F.eks. MED-udvalgene.
Lyngby-Taarbæk Lærerforening – Kreds 22
Sorgenfrivej 12, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 45872621

Redaktør: Christian W. Larsen
E-mail:022@dlf.org
Hjemmeside: kreds22.dk

