KALUNDBORG LÆRERKREDS

Udtalelse: Utryghed i hverdagen.
Generalforsamlingen i Kalundborg Lærerkreds den 3. september 2020 udtaler følgende:

Utryghed i hverdagen
Vi vil gerne med denne udtalelse forklare politikerne i Kalundborg - som vores øverste arbejdsgivere –
hvilke konsekvenser det har for lærernes hverdag, når der i stigende grad opleves utryghed i ansættelsen.
Siden budgettet blev vedtaget for 2020 har vi vidst, at der skal spares 6 lærerstillinger. Hertil kommer
faldende elevtal samt skolernes pressede økonomi. Begge dele betyder yderligere besparelser på
lønudgiften – dvs. færre lærerstillinger. Lederne skal udvise rettidig omhu og tilpasse deres udgifter.
I praksis betyder det:
- At vi tøver med at gå i dialog med ledelsen, hvis vi oplever at have for mange opgaver, hvis elever
ikke trives, hvis man har svært ved at nå omkring den enkelte elev i undervisningen. Vi bliver
bekymrede for, at vanskeligheder kan blive vendt til, at vi ikke magter opgaven.
- At vi holder igen med kritik. Man skal ikke bringe sig selv i søgelyset.
- At vi bliver nervøse for konsekvenserne, hvis vi bliver syge.
- At vi bliver urolige, når der kommer uventede meddelelser i e-boks.
- Nogle har oplevet en helt unødvendigt brutal tone i forbindelse med afskedigelser og de forskellige
former for tjenstlige tiltag, som kommunen kan sætte i værk. Tiltag som kan være nødvendige, men
som godt kan gennemføres med ordentlighed, hvis det efterspørges oppefra.
Alt sammen med til at skabe en utryghed i hverdagen på skolerne. En utryghed som hverken er til gavn for
kerneopgaven eller arbejdsmiljøet.
Derfor vil vi opfordre politikerne til at sørge for, at kommunen kommer til at efterleve sine egne værdier:
Trivsel. Medansvar. Dialog. Respekt. Stolthed. Det vil være godt for både attraktive arbejdspladser og for
fastholdelse af erfarne lærere i folkeskolen.
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