KALUNDBORG LÆRERKREDS

Udtalelse: Anerkendelse af lærernes profession og arbejde
Generalforsamlingen i Kalundborg Lærerkreds den 3.9.2020 udtaler følgende:
I forbindelse med KL´s årlige udgivelse af nøgletal i ”Kend din kommune” for 2019 har lærerne i
Kalundborg Kommunes folkeskole oplevet en høj grad af disrepekt fra såvel direktionens side som fra
politisk hold. Samtidig ser vi med Lærerkommissionens rapport fra december 2019 og de kommende
periodeforhandlinger en ny og anerkendende tilgang til lærernes arbejde i folkeskolen. Der er lagt op til en
høj grad af et anerkendende samarbejde mellem kommunerne som arbejdsgivere og lærerne i folkeskolen.
I øjeblikket ser vi en ganske anden tilgang til lærerarbejdet i Kalundborg Kommune:
 I budget 2020 har politikerne besluttet at spare på folkeskolen:
 Veksling af 6 lærerstillinger til computere eller andre foranstaltninger.
 Den enkelte lærer skal på trods af en presset hverdag undervise endnu flere lektioner uden, at den
nødvendige forberedelse på forhånd er sikret.
 Der spares 5 millioner kr. på inklusionsområdet.
 Der spares 3,5 millioner kr. på såkaldt ”uforbrugte” midler til specialundervisning.
Vi bliver sjældent spurgt til råds i forbindelse med besparelser og nye tiltag, og vi erfarer gang på gang, at
der træffes beslutninger, uden at medarbejderne bliver hørt.
Vi ved, at hvis kvaliteten i undervisningen skal højnes, så er det ikke ”hovsaløsningerne”, der hjælper, men
det lange seje træk og den tidlige indsats, hvor medarbejderne har de rette professionelle kompetencer.
Vi ved også, at lærerne i Kalundborg Kommunes skolevæsen har et højt engagement og en høj professionel
kapital, så derfor burde Kalundborg Kommunes politikere gribe til handling nu, så vi i fællesskab får
dialog, inden der træffes beslutninger, og således at der gives de nødvendige resurser på udfordrede
områder. Alle politikere har givet til kende, at folkeskolen skal prioriteres.
Det er politikerne, som beslutter og har ansvaret for folkeskolen, og dermed også ansvaret for folkeskolens
resultater - men brug dog lærernes professionelle engagement, så vi også på beslutningsniveau får høj
professionel kapital!
Set i lyset af KL og LC´s indgåede ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne”, benævnt
”A20”, og lærernes ja til denne ved urafstemningen 1.9.2020, ser generalforsamlingen frem til det
forpligtende samarbejde mellem Kalundborg Kommune og Kalundborg Lærerkreds, hvor vi med
aftalens ordlyd sammen ønsker at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde på
alle niveauer - mellem kommune og kreds og mellem skoleledelse og tillidsrepræsentant samt mellem
skoleledelse og lærere.
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