Greve Lærerforening
Medlemmer af Greve Lærerforening Kreds 43 forsamlet til generalforsamling 15/3 2018 skriver i åbent brev
til byrådspolitikerne i Greve kommune.

Skal lærerne have dårligere vilkår end andre offentligt ansatte?
Kære byrådsmedlem.
En storkonflikt rykker nærmere. En konflikt ingen vinder på. Vi opfordrer derfor byrådet til at bruge jeres
stemmer i at få de centrale parter til at finde hinanden og undgå en konflikt.
Hvis vi I fremtiden skal lykkes med at fastholde og tiltrække uddannede lærere, som har lyst til at gøre en
forskel på vores skoler, kræver det, at vi har ordentlige og aftalte løn- og arbejdsvilkår. Det kræver accept
og forståelse af, at kompetent undervisning kræver kompetente lærere, der møder tillid og rammer, der
sætter dem i stand til at lykkes i deres job.
En ny konflikt vil ødelægge en masse godt i folkeskolen. Også her i Greve. Lockouten i 2013, og det
efterfølgende regeringsindgreb, skabte dybe ar i tilliden mellem lærere og kommuner. Siden har vi her i
Greve sammen kæmpet for dialog og det gode samarbejde. Det har medført en fælles forståelse mellem
Greve Kommune og Greve Lærerforening, der kan sikre fleksibilitet, gennemskuelighed og forberedelse til
undervisningen.
Der er en fælles forståelse af, at vi for at løfte folkeskolen skal have samarbejde, tillid og gensidig respekt.
De sammenbrudte forhandlinger på det kommunale område styrker et billede af, at det stykke arbejde, vi
som kommunalt ansatte yder, ikke anerkendes fra vores arbejdsgiveres side. Vi bliver som offentligt ansatte
set som en udgift og ikke et aktiv.
Vi er i overenskomstforhandlingerne blevet mødt med en retorik, der går på at vi vil tage og ikke give og at
vi som lønmodtagere har urimelige krav.
Vi har som lærere et krav om at vi igen får aftalte vilkår om vores arbejdsforhold og ikke længere er
underlagt lovindgrebet, der afsluttede lockouten. Det er der en forståelse for i Greve Kommune i kraft af
vores fælles forståelse, men det er afgørende at den forståelse også udmønter sig i en central aftale.
Greve Kommunes skolevæsen har mange dygtige lærere, der løfter folkeskolens opgave.
Det har en enorm værdi når den enkelte medarbejder føler sig anerkendt og ønsker at yde sit bedste. Og
det skal vi som lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere bevare og udvikle sammen.
Det skylder vi vores børn og medarbejdere.
Med venlig hilsen medlemmerne i Greve lærerforening

Invester i vores fælles fremtid, invester i folkeskolen
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