
1. Dirigent: Børge Pedersen 
2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Peter Ølgaard:  

• OK 13: forhandlinger om flexaftale med ledelsen blev afbrudt af 
Moderniseringsstyrelsens vejledning, som dikterede ingen lokalaftaler. Blev 
afløst af ledelsens ensidige udmelding af Faktaark. 

• Tidsregistrering: undervisningstid bliver ikke registreret, derfor nye 
papirblanketter til registrering af diverse tillæg. Fx mener vi ikke, at det er 
lovligt, at skolen ikke registrerer tid, så belastningstillæggets grænse kan 
konstateres. 

• Opgaveoversigt. Vi har overvejet at køre sager, men afventer nu hvordan 
ledelsen stiller sig i forhold til OK15. 

• Faktaarkets kriterier for flextid. Bliver administreret meget forskelligt i 
afdelingerne. 

• Betaling for lægebesøg i arbejdstiden er også blevet frataget ensidigt for 
lærergruppen. 

• Aldersreduktion: den nye tidsregistrering giver stort besvær for den enkelte. 
• Prøver at få løst problemerne på månedlige møder mellem ATL’s formand og 

næstformand og Ib Kronborg og på HSU- og LSU-møder. Der er aftalt møde 
om Faktaarket mellem Ib Kronborg og Lasse med ATL’s formand og 
næstformand fredag d. 20/3, hvor vi håber at få hul på problemerne i lyset af 
den nye OK.  

• Lærerfaciliteter: Der blev ikke fra ledelsen inviteret til en indledende dialog 
om de nye lærerfaciliteter. Efterfølgende har der vist sig behov for en del 
rettelser. 

• EUD-reformen: lærere er involveret i beskrivelsen af GF1. Vi ved intet om 
organiseringen. Skolens udmelding om aktivitetsnedgang: Behov for 20 
færre lærere og 25 lærere som skulle have kvalifikationer som almenlærere i 
stedet for faglærere. Er endt med afskedigelse af 10 lærere. Lærere har fået 
mulighed for efteruddannelse til at undervise i grundfag, men uden betaling 
af tid. 
Vi har protesteret mod prognosen for aktivitetstallet og mod at 
lærerbemandingen skyldes dobbelt så høj lærer-/elev-ratio på det 
kommende på GF1. Der er forhandling torsdag d. 19/3, hvor vi forlanger 
afskedigelserne trukket tilbage. ATL vil bakke de afskedigede op. 

• Lønaftale: ny forhandlet pr. 1/10-2014. Gav bl.a. problemer i forhold til FP-
tillægget, hvor der kun var 3 måneder til at honorere kravene. Næsten alle 
ansøgere har fået FP-tillægget. Har samlet op på lærere som ikke havde fået 
tillæg ved ansættelsen. 

• Sag om aldersreduktion: kolleger fik udbetalt overtid ved overgangen til ny 
normperiode pr. 1/8-2014 i stedet for afbetaling. Endte efter lange 
forhandlinger med at man fik det trukket tilbage. 

• Nedlægning af internationale afdeling. Der er dog stadig internationale 
aktiviteter, så måske uklogt af ledelsen. 

• Arbejdet i SU-systemet: Problem med overholdelse af de politikker, der er 
fastlagt. Fx ansættelsesprocedurer, ferie-afvikling. 

• MTU-APV: utilfredshed med at AM-repræsentanternes indvendinger ikke er 
blevet taget til følge. Bl.a. den sundhedsprofil der er indlagt i APV’en. 



• Bestyrelsen i ATL: 3 nye TR’er. Søren Berg Knudsen afgik som TR og 
næstformand. Martin har overtaget næstformandsposten. Vi deltager i kurser 
for TR’er. De fleste TR’er var med på Folkemødet på Bornholm i 2014. Vi 
deltager i Uddannelsesforbundets regionssamarbejde og på forbundets 
kongres. Vi samarbejder med AM-repræsentanter og TR’er fra de andre 
faggrupper på Aarhus Tech. 

• 30 lærere deltog i weekend på Slette Strand – to forbundsmøder: et på 
skolen og et på Hotel Scandic. 

• Det daglige TR-arbejde: løn og andre personalesager. 
• Samarbejder både med FTF og LO – bl.a. om 1. maj. 

 
Debat:  
De nye kriterier for FP-tillæg er alt for krævende. Vi bør overveje at boykotte 
ordningen.  
Hvad bliver der sagt i SU og i skolens bestyrelse om de dårlige MTU-
resultater for skolens øverste ledelse. 
POE’s svar: der er ikke kommet nye kriterier for FP-tillæg. MTU-resultaterne 
er bl.a. blevet kædet sammen med direktørens resultatslønskontrakt. 
 
Beretning godkendt. 
 
 

3. Kassereren fremlagde regnskabet. 
Godkendt. 
 

4. Arbejdsprogram fremlagt: 
Debat: 

a. Opgaveoversigten: Hvordan vil I arbejde for at den bliver forbedret. 
b. Forbedring af arbejdsmiljø – hvordan? 
c. PD-honorering? 
d. Kompetenceudvikling – tid? 

 
ad a) måske får vi bedre muligheder med OK15 
ad b) arbejdsmiljø forbedringsforslag – ledelsen har første-fortolkningsret 
ad c) PD bliver med de nye arbejdstidsregler honoreret med fuld tid 
ad d) ikke udmeldt centrale retningslinjer fra Undervisningsministeriet. Vi 
rykker løbende ledelsen – også ifm. de aktuelle afskedigelser hvor 
komp.udv. ikke er indtænkt. 
 
Ændringsforslag – nyt afsnit  
Pædagogik 
Vi vil arbejde for at skolen får rammer, der sikrer en løbende pædagogisk 
udvikling i afdelingerne såvel som på tværs af afdelingerne. 
 
Vedtaget med nye afsnit. 
 



5. Indkomne forslag 
Budget godkendt og forslag om kontingent vedtaget. 
 

6. Valg 
 
Fanebærersuppleant: Morten Papsøe 
Revisor: Erik Nordholdt genvalgt 
Revisorsuppl.: Jørn Stougaard genvalgt (ikke til stede) 
 

7. Eventuelt:  
Spørgsmål: Hvordan er skolens likviditet? 
Skolen er rimelig velkonsolideret. Formanden har ikke alle regnskabstal i hovedet. 

 
Derefter gennemgik forbundets næstformand Børge Pedersen forhandlingsresultatet for 
OK15. 
 
Referent: Martin Olesen 


