LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING

OK18, ARBEJDSMARKEDSPOLITIK OG LILLESKOLEN
-----

Kære skoleleder
I lyset af det aktuelle overenskomstforhandlinger, men særligt også de seneste års
udvikling på arbejdsmarkedet (kommunalreform, folkeskolereform, lockout, etablering af
MOS, etc.), afholder vi i Lilleskolernes Sammenslutning et møde for lederne med fokus på
de politikker og iboende logikker, der har domineret på arbejdsmarkedet de seneste år –
og ser ud til at komme til at dominere fremtidens arbejdsmarked og velfærdsprincipper.
Vi vil se nærmere på hvad er det for bestræbelser og tendenser der ligger i den aktuelle
arbejdsmarkedspolitik, som blandt andet har vist sig i forbindelse med OK18? Hvilke
forståelser af relationer mellem arbejdstager og –giver, institution og ledelse, løn og
lønmodtagelse, etc. baserer den sig på og hvad peger den frem imod? Hvad er i og på
spil og hvordan kan man som skole og som lilleskoleleder, fastholde og/eller genetablere
et godt samarbejde, skolens faglige aktører imellem?
Program:
OK18, arbejdsmarkedspolitikkens iboende logikker og morgendagens velfærdsprincipper.
o Oplæg ved Bent Greve*, velfærds-, skatte- og arbejdsmarkedsforsker, Professor
ved Roskilde Universitet, efterfulgt af diskussion og opsamling.
Overenskomsternes ABC og lederens position overfor bestyrelse, TR og medarbejdere
o Oplæg ved Peter Højgaard Pedersen, efterfulgt af gruppedrøftelser og opsamling.
Dine erfaringer med betydningen af de ansattes arbejdsvilkår – herunder løn – for at du
gennem og i samarbejde med de ansatte kan forfølge skolens visioner.
o Workshop efterfulgt af opsamling.

Tid, sted og tilmelding:
- Tirsdag den 15. maj, Børnenes Akademi
- Torsdag den 17. maj, Albertslund Lilleskole
- Begge dage fra 13.00 – 16.30
Det er gratis at deltage, men nødvendigt at tilmelde sig. Vi sørger for vådt og tørt, surt
og sødt. Tilmelding: post@lilleskolerne.dk - senest torsdag den 10. maj.
De bedste hilsner,
Lilleskolernes Sammenslutning
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* Bent Greve har gennem en årrække markeret sig som en af landets førende
arbejdsmarkeds- og velfærdsforskere. Han er pt Professor på Roskilde Universitet, Institut
for Samfundsvidenskab og Erhverv. Her er hans primære forskningsområder:
Velfærdsstat og velfærdssamfund
Social- og arbejdsmarkedspolitik i Danmark og i komparativ belysning
Finansiering af velfærdsstater, skatte- og afgiftspolitik
I sit arbejde stiller Bent, med afsæt i ovenstående områder, skarpt på
samfundsudviklingen; på de bevægelser der sætter sig, baggrunden for at de sætter sig
og hvad de peger frem imod. Til Sommerledermødet vil Bent stille skarpt på, hvad det er
for logikker, der dominerer den aktuelle arbejdsmarkedspolitik, hvilke interesser den
”gemmer” på og hvad den sætter af rammer for fremtidens velfærdsprincipper – og
samarbejde mellem arbejdstager og -giver. Vi vil med andre ord komme ind på de
forvaltningslogikker og styringsformer, der er med til at sætte rammerne for, hvordan
arbejdstager og –giver kategoriseres og står og kan stå i relation til hinanden i bestemte
institutionelle sammenhænge.
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