Referat fra Generalforsamlingen d. 13-3-2013
Peter Ølgaard byder velkommen til årets generalforsamling.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ulrik Nielsen og han vælges uden modkandidater. Ulrik
bekendtgør at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning: Peter fortæller om skolens forhandlinger med skolens ledelse. Der
afholdes månedlige møder med Ib Kronborg, og der afholdes halvårlige møder mellem Tr. og
Uddannelseschefer.
Der omstruktureres i samarbejdsudvalg til et hovedsamarbejdsudvalg, HSU og lokalt
samarbejdsudvalg, LSU. Der har været nogle møder om afskedigelsesprocedurer. Det har været
vanskeligt at udarbejde en årsopgørelse over lærernes timer, mener skolen, og dette arbejder ATL
på at få igennem, så det kommer automatisk.
Atl har repræsentanter i skolens bestyrelse.
HR afd. er blevet nedlagt og dette er ATL ikke tilfredse med og har sagt fra over for det. ATL er
bekymret for hvorledes HR afd. arbejde skal foregå.
Arbejdstidsaftalen udløber 1/4. opdatering på OK13 under punkt 8.
Atl er gået ind i sager om tilstedeværelsespligt når vedkommende ikke er undervisning. Der er
faldet en enkelt påtale og Forbundet har været inddraget i sagen. Ledelsen påberåber sin
ledelsesret. Skolen og Atl har forskellig mening om tilstedeværelsespligt.
På AMU delen skal det påpeget at der skal være undervisning 7,4 timer og dette har skolen lavet
om på ved at lave længere pauser.
Atl deltager i personalesager og advarsler sidder mere løst end det plejer. Dette er vi kede af men
det er svært at gøre noget ved.
Vedr. Lønforhandlinger foregår dette gennem fagligt/pædagogisk tillæg og aftalen forlænges med
ét år.
Der er lavet en aftale om at elever skal have en læreplads for at blive optaget på skolen.
ATL opererer i forskellige arrangement som f.eks. 1.maj møde. Der har været afholdt åbent
medlemsmøde og vores afd. sendte 14 personer af sted. Der har været afholdt medlemsmøder i
Århus med en psykolog og til dette har der været pæn tilslutning.
ATL har 110 års jubilæum, d. 10/6, og det påtænkes at afholde et eftermiddagsarrangement
omkring denne dato.
Atl deltager også i FTF’s arrangementer således at forbindelsen til fagbevægelsen bibeholdes.
Der har været en del aktivitet i uddannelsesforbundet og vi deltager i regionsmøder og der er
halvårlige forbundsmøder.
Vedr. OK 13, deltager Forbundet i forhandlingerne og der henvises til et senere punkt i
dagsordnen. Der er indkaldt til ekstraordinært kongres for det bestemmes hvorledes
konfliktstøtte/konfliktkontigent forvaltes.
Der indkaldes til demonstration for OK 13. Der er tale om en Lockout og ikke en strejke.
Spørgsmål:
Der kommer en opfordring til at ATL går ind i aftalen om deadline for investerings ønsker. Datoen
er 1. november. Der er nogen aktiviteter hvor det nu har vist sig behov for investeringer men dette
kan ikke lade sige gøre idet det ikke var indsendt inden fristen.

.

3. Regnskab (Omdeles på generalforsamlingen)
Christian gennemgår regnskabet.
Ingen bemærkninger til regnskabet.
4. Arbejdsprogram: Der er lavet enkelte ændringer i arbejdsprogrammet. Der har været nogen
snak om hvordan vi synliggør bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens mødetider vil være at finde på
Foreningens hjemmeside, www.web-atl.dk. Det enkelte medlem kan således finde datoerne og
henvende sig til sin TR med ønsker der bedes optaget på møderne.
Der stilles spørgsmål til politikkerne.
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Budget og kontingent:
Christian gennemgår budgettet.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men forslår også, at bestyrelsen bemyndiges til at
bevillige hel eller delvis kontingentfrihed, hvis forbundet udskriver konfliktkontingent.
Der spørges om der så slet ikke skal betales og at der bare tages fra kassen. Peter forklarer at for
at kompensere for konflikt kontingentet, slipper medlemmet for lokalkontingentet.
Der forespørges om alle er klar over hvad der stemmes om: Forslaget vedtages.
Der kommer et spørgsmål om hvorfor der er nedgang i medlemstallet. Nogle nyansatte er noget
længe om at indmelde sig. Alle opfordres til at spørge indtil nyansatte om de er medlem.
7. Valg:
Revisor (Erik Nordholdt er på valg; modtager genvalg) Genvalgt.
Revisorsuppleant (Jørn Stougaard er på valg) Genvalgt.
8. Orientering om OK13 og ekstraordinær kongres
Atl havde håbet på at få en deltager fra Uddannelsesforbundet til at deltage i generalforsamlingen,
som kunne forklare om OK 13, men dette lod sig ikke gøre.
Aftaler om arbejdstid er det eneste større udestående. Alt andet er forhandlet. KL og
Finansministeriet har sammen lavet en drejebog for forløbet – allerede i efteråret 2012. Hele
forløbet har været tæt koordineret og top styret.
Fra modpartens side er ønsket at lærernes arbejdstid skal ”normaliseres” og lærerne skal
undervise mere.
Ultimative krav:
1924 timer årligt
37 timer om ugen i gennemsnit
Ingen klare regler for arbejdstid og overtid
Ingen bestemmelser om planlægning
Ingen bestemmelser om tid til undervisning forberedelse og øvrige opgaver

Afvikling af aldersreduktion.
Arbejdstiden bestemmes af ledelsen og arbejdsgiverne anbefaler ikke brug af lokalaftale.
Lærerne mener at vi skal sikre:
Kvalitet – herunder ordentlig tid til forberedelse og tid til øvrige opgaver.
Staten og arbejdsgiverne varsler Lockout og boykot fra 1. april.
Forligsmanden har indkaldt til forhandling., men konflikten er mulig og også sandsynlig.
Lockout og boykot omfatter ikke os, idet vi er ansat på tjenestemandslignende vilkår.
Mange andre områder kan se at der er ved at ske et indgreb i den danske model, og det giver
”flere venner” rundt omkring.
Der er varslet store lærerdemonstrationer i uge 12, onsdag d. 20/3 i Ålborg, Odense og
København. Tid og sted bliver meldt ud på www.uddannelseforbundet.dk
Retningslinjer er: Undtagede og ikke-organiserede skal møde og passe deres almindelige arbejde.
På den ekstraordinære kongres i Uddannelsesforbundet, skal det behandles hvorledes der skal
betales konfliktkontingent.
9. Evt.
Intet.
Dirigenten takker for god ro og orden.

