IMAKip siulittaasuata Birthe Møller Therkildsenip ukiortaami oqaaseqaataa.

Asasakka nunaqqatikka.
IMAKip siulittaasuatut suliassama pingaarnerit ilagaat, ilaasortatta naammaginartumik akissarsiatigut,
atorfeqartitaanikkut aammalu suliffigisap avatangiisitigut peqqinnartuunissaat isumannaassallugit,
taamaalilluni meeqqat atuarfiata pitsaasumik inissisimanissaa isumannaarneqassammat.
Tamanna ilaasortanut taamaallaat iluaqutaassanngilaq kisiannili aamma atuartut eqqarsaatigalugit.
Ilinniartitsisut atuartitsinerat pitsaasuussappat taaneqartut ajunngitsumik inissisimasariaqartut
qularnanngilaq.
Taamaattumik pingaaruteqarluinnarpoq - atuartut eqqarsaatigalugit – ilinniartitsisut suliartik
pingaaruteqartuusoq aammalu suliffimminni avatangiisit eqqarsaatigalugit toqqissisimanartuunissaat
misigisimassagaat. Ajoraluartumik ilinniartitsisut amerlasuut nakuusernermut aammalu nakuusernissamik
sioorasaarneqartarput, ilaatigut sivisuumik napparsimanermik kinguneqartitsisumik.
Taamaattumik sulisitsisunut ukiortaami kissaateqarpunga. Suliffimmi avatangiisit peqqinnartuunissaat
isumannaarniarlugu nukiit pisariaqartitat pilersissigit. Tassaappullu ilinniartitsisunut pisortanullu imminut
illersorsinnaanermut pikkorissarnerit, qanoq aaqqiagiinnginnerit minnerpaaffissamiitinneqarsinnaaneri
aammalu isumannaallisaanermut ataatsimiititaliap pitsaasumik ingerlanneqarnissaannik isumannaarineq.
Minnerunngitsumik pisortat tamarmik sullivimmi avatangiisit pillugit inatsisit ilisimassagaat
isumannaarneqassaaq, taamaalilluni ajornartorsiutip pereerneragut ikiorsiinermi
kingunerlutsitsinnginnissap minnerpaaffissaaniinnissaanik isumannaarinikkut. Suliffimmi nakuuserneq
aammalu nakuusernermik sioorasaarinerit paquminartutut isigineqassanngillat.
Meeqqat atuarfiini pisortat suliamik suliarinissaanut ataavartumik piginnaanngorsarneqarnissaat sulisitsisut
piumasarisaasut malillugit isumannaarinissaat pingaaruteqarluinnarpoq.
Minnerunngitsumik eqaatsumik pilersaarusiorsinnaanerup atorneqarneratigut, ilinniartitsisut atuarfimmi
allamik suliaqartariaqartut, angajoqqaanik sulinngitsutut isigineqalissanngippata. Eqaatsumik
pilersaarusiornerup atorneqannginnera pillugu ilinniartitsisut sulinngitsuukulasutut nalilerneqartarput.
Sulisitsisut aamma akisussaaffigaat ilinniartitsisut piginnaassutsikkut ataavartumik
naleqqussarneqartuarnissaat. Pisortat aammalu ilinniartitsisut suliaat allanngorartuarput, tassami meeqqat
atuarfiat inuiaqatigiit inissisimanerannut tarrarsuutaavoq. Inuiaqatigiit ineriartortuartut.
2018-ip ingerlanerani allaaserineqarlunilu aammalu oqallissigineqartuarpoq atuartut akornanni
qinngasaarisarneq. Oqaatigeqqissavara tamatta qinngasaarisarnerup pinngitsoortinneqarnissaa
akisussaaffigigatsigu. Meeqqat atuarfiini, ilinniartoqarfinni suliffinnilu qinngasaarineq eqqarsaatigalugu.
Qinngasaartinneq ataasiakkaanut annertuumik kinguneqartitsisarpoq taamaattumik pinnginnissaa tamatta
akisussaaffittut tigusigu.
Naggataatigut minnerunngitsumik. Atuarfeqarneq ilinniagaqarnerlu pillugit nutarterinissaq aallartereerpoq
– soqutigisaqaqatigiit ataqqeqatigiilluta oqallinnikkut peqataatinneqarnikkullu isumannaartigu nutarterineq
imarisamigut nutarterinerussasoq ilusimiguinnaq nutarterinerunani. 2002-mi atuarfitsialak
pilersinneqarmat kukkussutigut ilinniarfigisigit tassami nutarterinermik piviusunngortitsisussat
piginneqataasutut misigisimanissaat pingaarluinnarpoq, piviusunut naleqqersuussinnaanngorlugu.
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Nytårsudtalelse fra formanden for IMAK Birthe Møller Therkildsen.

Kære alle medborgere.
Som formand for IMAK er en af mine vigtigste opgaver at være med til at sikre rimelige løn- og
ansættelsesvilkår og et sundt arbejdsmiljø for medlemmerne og dermed være med til at sikre en god
kvalitet i folkeskolen. Dette er ikke kun for medlemmernes skyld men også for elevernes. Der er ingen tvivl
om, at det har stor betydning for kvaliteten af lærernes undervisning, at disse forhold er i orden.
Det er derfor afgørende – også for eleverne – at lærerne føler deres arbejde er værdsat, og at de føler sig
trygge på deres arbejdsplads. Desværre bliver et ret stort antal lærere udsat for trusler og vold, som I nogle
tilfælde medfører langtidssygemeldinger.
Derfor har jeg et nytårs ønske til arbejdsgiverne. Sæt nu de nødvendige resurser af til at sikre et sundt
arbejdsmiljø. Det vil sige resurser til kurser til lærere og ledere i, hvordan de beskytter sig selv, hvordan
konflikter kan minimeres, resurser til at sikkerhedsudvalget fungerer. Ikke mindst skal det sikres, at alle
ledere kender arbejdsmijølovgivningen samt er klædt på til at støtte op, når skaden er sket for at minimere
følgevirkningerne mest muligt. Vold og trusler på arbejdspladsen må ikke være tabu.
Det er meget vigtigt, at arbejdsgiverne lever op til deres ansvar med at sikre, at folkeskolens ledere løbende
får de nødvendige kompetencer til at varetage deres opgaver. Dette gælder ikke mindst det at kunne
planlægge fleksibelt, så lærere, der er sat til andre opgaver på skolen, ikke blandt forældre opfattes som
fraværende. Den manglende fleksible planlægning giver et helt forkert billede af lærernes fravær.
Arbejdsgiverne har også ansvaret for, at lærernes kompetencer løbende tilpasses. Både lederes og læreres
opgaver ændres hele tiden, fordi skolen gerne skulle afspejle samfundet. Et samfund i rivende udvikling.
I løbet af 2018 blev der talt og skrevet om mobning blandt skoleelever. Jeg vil blot gentage, vi har alle et
medansvar for, at mobningen ikke sker. Det gælder både mobning i skolerne, i uddannelsesinstitutionerne
og på arbejdspladserne. Mobning kan have uoverskuelige konsekvenser for den enkelte, så lad os alle tage
ansvaret på os.
Til sidst men ikke mindst. En vigtig skole- og uddannelsesreform er igangsat – Lad nu gensidig respekt for
alle interessenter, dialog og inddragelse være med til at sikre, at det bliver en indholdsreform og ikke blot
en strukturreform. Lad os lære af erfaringerne med reformen i 2002, det er tvingende nødvendigt, at dem,
der skal føre reformen ud i livet, føler ejerskab, og at reformen gennemføres på en måde, der er realistisk i
forhold til virkeligheden.
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