Vi håber,
at alle vejledere
vil være med
til at sikre
et besøg
for skolens 8. klasser
Spørgsmål kan altid
rettes til undertegnede:
Jan Guldmann,
formand for skolekontakt i LO-Randers
og næstformand i 3F Randers
mail: jan.guldmann@3f.dk
mobil: 30 67 63 40

Kom på besøg
i en fagforening
eller få besøg
på skolen af
en gæstelærer
- en mulighed
som alle elever
bør have

Vi giver de unge en viden
om løn- og arbejdsforhold
– også i et fritidsjob
I Danmark er besluttet, at aftaler om løn- og
arbejdsvilkår, IKKE vedtages af politikere, men
af arbejdsgiverforeninger og fagforeninger,
hvilket sker gennem indgåelse af overenskomster.
Det kaldes for Den Danske Model, og denne
model for regulering af arbejdsmarkedet er aftalt
og godkendt af Folketinget.
Det betyder derfor også at en virksomhed,
som ikke har en overenskomst, ikke har nogen
forpligtigelse til at betale de ansatte hverken en
bestemt mindsteløn, tillæg ved aften & weekend
arbejde, give de årlige 5 feriefridage, arbejdsmarkedspension eller et opsigelsesvarsel.
Kun hvis der er en overenskomst er man sikret dette. Det gælder også i et
fritidsjob, og vi ønsker eleverne bliver bekendt med disse forhold, da vi ved
at mange enten har eller snart får sig et fritidsjob.
Vi fortæller om rettigheder og forpligtigelser i forbindelse med fritidsjobbet,
så de unge sikrer sig selv bedst muligt.
Hvilke regler er der om arbejdstid og arbejdsmiljø?
Hvad betyder det lige, hvis de skulle blive udsat for en arbejdsskade?
Hvad med rettigheder omkring feriepenge og et ansættelsesbevis?
Hvad med de unge i forhold til skat/frikort og arbejdsmarkedsbidrag?
Hvad er en overenskomstforhandling og hvad betyder strejke og lockout?
Gæstelæreren kan supplere med egne oplevelser på arbejdsmarkedet,
og kan dermed virkeliggøre det nævnte, og gøre lektionen levende, og kan
svare på spørgsmål omkring elevens muligheder for en erhvervsfaglig
uddannelse og A-kasse.

Praktiske
oplysninger
for skolen
De seneste ca. 15 år har der været et fantastisk velfungerende
samarbejde mellem UUR og de lokale fagforeninger i Randers.
Dette omfatter, at samtlige 8. klasser i Randers kommune tilbydes et
besøg i en af de lokale fagforeninger, eller at gæstelærer fra fagforeningen kommer på besøg på skolen – helt efter skolens eget valg.
Tilbuddet omfatter såvel folkeskolen som privatskoler.
Besøget er af en varighed på 2 – 4 lektioner, og igen efter skolens ønske.
Der er ingen omkostninger for skolen ved besøget, da fagforeningen
selv afholder udgift til løn, materialer og eventuel forplejning.
Der stilles ingen krav til skolen omkring forberedelse inden besøget, og
såfremt en skole ønsker, at man ved et besøg på skolen gerne vil samle
flere klasser er dette også en mulighed.
Vi har gennem årene kun oplevet positive tilbagemeldinger, og årligt
haft tilslutning fra næsten 90% af samtlige 8. klasser i kommunen.
Det seneste skoleår oplevede vi dog en stor nedgang, hvilket helt sikkert
skyldes den nye skolereform med omlægning af 8. klasser til andre
skoler, nye vejledere og stor travlhed ude på skolerne.
Med denne skrivelse ønsker vi, at komme tilbage til den store fælles
succes, som mange i Randers kommune gennem årene har rost og
profileret.
Arbejdsgiverforeninger har også deltaget i ovennævnte samarbejde,
og ligeledes anerkendt det gode forløb, som et godt supplement til
virksomhedsbesøg m.v.
Rent praktisk sker bestilling af et besøg på følgende måde:
• UUR kontakter alle vejledere og udbeder sig deres ønske om besøg,
koordinerer de modtagne tilmeldinger og udarbejder en plan, som
tilsendes vejledere og fagforeninger.
Efter besøget modtager UUR meget gerne en kort tilbagemelding fra
læreren omkring besøget, således vi alle kan sikre os løbende evaluering
og det optimale udbytte.

