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Kære Mette Frederiksen,
I dag har de danske lærere ved handelsgymnasierne, de tekniske gymnasier, almene
gymnasier, hf-kurser og hf på VUC indrykket en annonce i en række landsdækkende
og regionale dagblade. Heri bringer vi et godt tilbud til dig og regeringen midt i krisen, som har ramt beskæftigelsen på arbejdspladser landet over. Mange veluddannede, kvalificerede og motiverede danskere går i dag ledige rundt og drømmer om et
job. Og dem ved vi, at du er optaget af at hjælpe, så vi atter kan få Danmark op i gear.
I GL ønsker vi at gøre en ekstra indsats, tage ansvar og bistå med at anvise nye eller
flere veje ud af krisen. Og vores forslag er ganske enkelt: Lad os tage overarbejdet på
landets gymnasieuddannelser og konvertere det til nye lærerstillinger. Og lad os så
tilbyde de nyoprettede stillinger til ledige akademikere, der ønsker – og har kvalifikationerne til – at undervise vores unge. I et forsigtigt skøn har vi regnet os frem til, at
det omtalte overarbejde svarer til mere end 500 stillinger om året. Så meget overtid
forekommer absurd, når man samtidig tænker på de mange arbejdsløse akademikere, der gerne vil have et job.
Naturligvis ved vi godt, at landets gymnasieskoler formelt hører under din kollega
børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Men lige denne sag – altså en
række attraktive, ekstra jobs landet over – synes vi snarere, er dit bord. I den omtalte
annonce, som vi har udformet som en slags jobannonce for at skabe lidt opmærksomhed, opfordrer vi ledige akademikere til at sende deres CV til det nærmeste gymnasium og forklare, at de gerne påtager sig jobbet.
Det er vores håb, at du som beskæftigelsesminister vil være med til at sætte fokus på
disse spændende akademikerjobs, hvortil der er så mange relevante kandidater
blandt de ledige.
Vi vedlægger en kopi af dagens annonce og vil glæde os til at høre din mening om vores forslag. For en god ordens skyld skal du vide, at vi har tilladt os at lade pressen se
en kopi af dette brev, fordi vi selv synes, at sagen er så vigtig.
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