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Stil store krav til din fagforening - det gør Liste 3!
Liste 3 vil benhårdt arbejde for at skabe de bedste løn- og arbejdsvilkår.
Liste 3 vil styrke dialog og samarbejde med jer på det enkelte lærerværelse.
Liste 3 arbejder for GL som en offensiv og synlig fagforening.
Liste 3 vil videreudvikle en seriøs, saglig og ansvarlig fagforening,
der fortsat anerkendes som en troværdig samarbejdspartner.

Ny hverdag - Ingen skal stå alene

GL skal sikre, at ingen kommer til at stå alene over for en leder, som
ikke er sig sit ansvar voksent og tilsidesætter arbejdsglæden og/eller
kvalitet i undervisningen. Ingen af os skal bære ansvaret for, at nogle
rektorer prioriterer overskud og bygninger og nedprioriterer kerneydelsen.
Liste 3 kræver en klar prioritering af arbejdsopgaverne, så der
bliver tid til dem. Ud med skævbelastninger og ind med bedre
balance mellem arbejde og privatliv.

God undervisning kræver god
personalepolitik

Skal vi levere undervisning af høj kvalitet og bevare gejsten og
glæden ved vores job, er det helt afgørende, at der er tid til at udføre
vores opgaver, og at vi har gode fysiske rammer. En god personalepolitik er et krav!
Over halvdelen af de nyansatte oplever at skulle igennem et eller flere
prøveår som vikarer inden pædagogikum og fastansættelse. Denne
praksis er i strid med reglerne og helt uacceptabel. Vi vil have udskiftet vikarstillinger med faste stillinger.

!
Vi er pengene værd

Ved OK 13 aftalte vi nye undervisningstillæg, som sikrer de unge
lærere en markant livslønsforbedring på over 1,2 millioner kroner.
OK 13 giver et tiltrængt løft i livslønnen for vores sektor generelt,
men dette centrale lønløft må ikke bremse den lokale lønudvikling.
Lokalløn er ikke en bonus, men en del af vores faste løn!
Vi arbejder for udmøntning af lokale lønmidler og størst mulige
centrale lønstigninger ved OK 15.

God undervisning koster

Klasseloftet skal håndhæves både af hensyn til undervisningen og
arbejdsmiljøet.
Liste 3 afviser at spare på eksamen og censorer. Det vil true elevernes
retssikkerhed, uddannelseskvaliteten og den nationale standard.
Bekendtgørelser og læreplaner skal altid udvikles med udgangspunkt
i de erfaringer, vi lærere har.
Penge til undervisning skal bruges til undervisning ikke til bygninger og overskud.
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Ny ledelse og generationsskifte i GL

Vores hold afspejler vores medlemmer med hensyn til alder og skoleformer. Vi vil udvikle og modernisere GL gennem et bredt og resultatorienteret
samarbejde i hele GL under ledelse af formandskandidat Jeppe Kragelund.
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