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HVORFOR ER GENERALFORSAMLINGEN I ÅRHUS
LÆRERFORENING VIGTIG FOR DIG?

VOXPOP

Ved sidste års generalforsamling snakkede MANDAT med fire
lærere om, hvorfor de synes, at det er vigtigt at deltage.

> SILKE GERKS
LÆRER PÅ NÆSHØJSKOLEN
Det er enormt vigtigt at støtte op og vise, at man ikke
kun støtter lokalt på skolen og ens tillidsrepræsentant,
men også vise sin generelle støtte til Århus Lærerforening. Derudover synes jeg, at man skal benytte sin
stemme, når man kan.
Jeg har tidligere arbejdet på en efterskole, og der
er flere ting som er anderledes. Så jeg er til generalforsamlingen både for at blive klogere på, hvordan det
fungerer i folkeskole-regi - men også på foreningens
arbejde generelt. Det er rart at få sat ansigt på styrelsen, og høre hvad de står for.

> IRMA KRÄMER
LÆRER PÅ MØLLEVANGSKOLEN
Jeg synes det er vigtigt, at man kommer og hører, hvad
der foregår og støtter op om de ting, der sker i fagforeningen. Jeg er opdraget til, at jeg skal være medlem
af en fagforening, så selvfølgelig kommer jeg og er
med til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen kan nok ikke undgå at komme
til at handle lidt om overenskomstforhandlingerne..
Selvfølgelig kan man også følge med i medierne, men
det er nu rart at få det hele med og høre det direkte
fra formanden.
36\

> DORTE MOGENSEN
LÆRER PÅ RISSKOV SKOLE
Jeg er medlem af Danmarks Lærerforening, og derfor
er det naturligt at komme. Der er i år valg til styrelsen i
Århus Lærerforening og en kommende konflikt i sigte,
så derfor skal man komme.
Jeg håber, at jeg bliver klogere på, hvordan foreningen forholder sig til det kommende år og overenskomstforhandlingerne. Og ikke mindst hvordan
vi forholder os i en eventuel konflikt. Dog får man en
fornemmelse af, at det meste foregår bag lukkede
døre og i hemmelighed.

> SYLVESTER RØN WINKEL
LÆRER PÅ VORREVANGSKOLEN
Jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om,
hvad der foregår i vores styrelse, og hvad vores kontingentpenge går til. Og generelt komme lidt mere ind
under huden på vores forening.
Jeg havde forventet at generalforsamlingen havde
handlet enormt meget om overenskomstforhandlingerne - det kom det også til. Jeg blev overrasket over
valget af fanebærer. Den var lidt sjov. Det kom bag på
mig, at det går så langt tilbage, at man vælger en fanebærer. Men det synes jeg også, der noget værdi i.

