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Avtalsförhandlingarna med lärarorganisationerna
I kollektivavtalet ÖLA 93 med lärarorganisationerna har parterna gemensamt
konstaterat att det krävs utveckling och förändring av avtalssystemen. Vidare har parterna åtagit sig att inför 1995 års avtalsrörelse bedriva ett gemensamt arbete som syftar till en utveckling av ett nytt löne- och arbetstidsystem
för lärare.

Ajournerade förhandlingar
Parterna har under 1994/95 kommit långt i detta arbete. Vi har bl.a. konstaterat att en gemensam satsning på skolutveckling är önskvärd och att en lång
avtalsperiod underlättar genomförandet av en sådan skolutveckling som
också innefattar utvecklingen av lönesystem och arbetstidssystem. Men vi
konstaterar också att förhandlings- och förankringsarbetet är omfattande och
komplicerat. Parterna har därför idag överenskommit om att att ajournera de
pågående avtalsförhandlingarna till augusti 1995. Därigenom har det blivit
nödvändigt att klargöra vad gäller årsusk för gymnasieskolan till hösten.
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Prolongerat avtal
Sen den 1:a april är ÖLA 93 med lärarorganisationerna prolongerade att gälla
med en veckas uppsägningstid eller tills nytt avtal har tecknats mellan parterna. Vid prolongeringen framkom att parterna har olika uppfattningar om
den så kallade årsuskens tillämplighet. Protokollsanteckningarna från prolongeringsprotokollet framgår av bilagt Arbetsgivarnytt 17/95.

Fortsatt årsundervisningstid i gymnasieskolan
I samband med dagens ajourneringen har parterna enats om att klargöra vad
gäller årsusk för gymnasieskolan till hösten. Parterna har därför gemensamt
uttalat
• att försöket med årsusk inom gymnasieskolan enligt ÖLA 93, bilaga 9,
punkt 2 kan fortsätta så länge förhandlingar om nytt avtal pågår och
• att gymnasieskolor lämpligen bör hantera årsusken på liknande sätt som
redovisas nedan:
Genom ÖLA 93 omfattas samtliga lärare vid gymnasieskolan av försöksverksamhet med årsundervisningstid.
I samband med det partsarbete som bedrivits inför 1995 års avtalsrörelse har
olika lokala erfarenheter av den pågående försöksverksamheten studerats.
Därvid har framförts att det är angeläget att undervisningstiden fördelas
mellan veckorna så att enskilda lärares arbetsbörda ej blir orimligt stor under
delar av arbetsåret.
Därför har någon gymnasieskola, inför schemaläggningen för läsåret
1995/96, t ex beslutat att inte, utan medgivande från den enskilde läraren,
omfördela undervisningstiden - i samband med koncentrationsläsning m.m.
- så att lärare tjänstgör mer än 3 klocktimmar per vecka utöver vad som följer
av BOK 423.
Schemalagd undervisning som inte fullgörs p g a ex. sjukledighet skall anses
som fullgjord och avräknas undervisningstiden. Om ledighet enligt ovan blir
långvarig eller infaller under vecka för vilken arbetstagares undervisningstid
ej fastställts skall den veckoundervisningstid som följer av BOK 423 avräknas
årsundervisningstiden.
När tilläggstimmar fastställs för hel termin eller helt läsår bör ersättningen
regleras enligt avtal månadsvis.
I övrigt hänvisas till cirkulär 1994:126: Tillämpningsbestämmelser rörande
BOK 423 med anledning av årsundervisningstid för lärare inom gymnasieskolan.
Vi vill särskilt påpeka att parterna i och med ovanstående uttalande ej har
frångått sina grundläggande ståndpunkter beträffande försöksverksamhetens fortvarighet enligt prolongeringsöverenskommelsen 1995-03-31 för den
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händelse att överenskommelse i avtalsförhandlingarna ej kan nås. Däremot
klargörs att så länge förhandlingarna pågår så gäller ”årsusken”.

Lokala avtal om avvikelser till BOK 423
Vid ajourneringen enades parterna också om att mot bakgrund av behovet av
skolutveckling och förnyelse rekommendera lokal parter att initiera förhandlingar om alternativa bestämmelser för hela eller delar av BOK 423 enligt
ÖLA 93, bilaga 5, punkt II. 6 och ÖLA 93, bilaga 9 med underbilaga.
Sådana avtal bör skrivas som tidsbegränsade.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen
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