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Kære medlemmer på SOSU skolen 

 

I sidste direkte medlemsbrev lovede vi en tilbagemelding i forhold til det aftalte møde den 31.5.2016 mellem 
SOSU skolens ledelse og Fredericia Lærerkreds. Mødet var kommet i stand med baggrund i Fredericia 
Lærerkreds` Generalforsamlings åbne brev til SOSU skolens ledelse. 

Det åbne brev problematiserede, at der på SOSU skolen ikke var en lønudvikling, som var tilsvarende andre 
underviserområder for medlemmer af DLF. Helt enkelt så er lønnen for en almindelig lærer på SOSU skolen 
lavere, end den er for en lærer på en folkeskole i Fredericia, og den er markant lavere end lønnen for en lærer 
på en specialskole eller i regionen. Dele af denne forskel skyldes de centrale aftale med henholdsvis Staten, 
Regionerne og Kommunerne, men det skyldes også, at udmøntningen af lokallønnen ikke er stor nok og ikke 
går til lærergruppen på SOSU skolen. Vi så altså en ganske alvorlig problematik for de nuværende ansatte på 
skolen og ligeledes en udfordring i forhold til rekrutteringen af lærere fremover. Fredericia Lærerkreds så 
derfor en oplagt mulighed for at styrke samarbejdet mellem SOSU skolen og Fredericia Lærerkreds via en 
forhåndsaftale omkring ny løn. Dette ville gavne lønudviklingen for lærerne, og det ville ikke mindst gavne 
den sociale kapital på SOSU skolen, altså oplevelsen af samarbejde, tillid og retfærdighed. SOSU skolens 
ledelse så ikke dette som en mulighed, men ville fastholde det lave lokallønsniveau til lærerne! De ville også 
fastholde den individuelle udmøntning til enkelt personer. Meldingen var, at lærerne jo bare kunne søge om 
lokalløn. Fredericia Lærerkreds opfordre derfor alle vore medlemmer til at søge om lokalløn, og et oplagt 
søgekriterie kunne være at man løser skolens kerneopgave, nemlig undervisningen af skolens elever, dette 
må have skolens absolutte 1. prioritet. 

På mødet drøftede vi også implementeringen af overenskomstens nye bilag omkring arbejdstid. Der var 
enighed om, at skolens ledelse i dialog med tillidsrepræsentanterne og personalet har en god dialog omkring 
mulighederne for at indpasse en vis grad af fleksibilitet i arbejdsforholdene til gavn for både 
opgaveløsningen og lærernes arbejdsforhold. Dette er en fortsat proces. Fredericia Lærerkreds foreslog 
muligheden for at indgå nogle forståelser omkring arbejdstiden evt. en arbejdstidsaftale for at sikre alle 
lærere bedst mulige arbejdsforhold under hensyntagen til SOSU skolens opgaver. Der kunne sammen også 
på dette punkt skabes en øget social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejde) på arbejdspladsen. Samtidig 
kunne forståelser/aftaler sikre en let administrerbar hverdag med et minimum af fortolkninger og mulige 
misforståelser og/eller konflikter i forhold til arbejdsforholdene. Dette ville i særlig grad sikre samme forhold 
på alle matrikler af SOSU skolen. SOSU skolens ledelse så ikke dette som en mulighed, men ville fortsætte 
dialogen og samarbejdet med de lokale tillidsrepræsentanter efter overenskomstens regler. Fredericia 
Lærerkreds opfordre derfor alle vore medlemmer til i tæt dialog med tillidsrepræsentanterne at arbejde for, 
en for arbejdsforholdene så gunstig som mulig, implementering af overenskomstens regler omkring 
arbejdstid. 

Fredericia Lærerkreds og SOSU skolens ledelse enedes om at udveksle papirer og aftaler i forhold til 
overenskomstens regler omkring lokal løn, herunder at hente inspiration fra andre SOSU skoler i landet. 
Ligeledes blev vi enige om at mødes igen til fortsatte drøftelser næste år. 

Fredericia Lærerkreds vil fortsætte vores tætte samarbejde med tillidsrepræsentanterne for at kunne give dem 
de bedste muligheder for at kunne opnå en forbedring af både løn og arbejdsforhold på SOSU skolen. 

 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 


