Til IMAK`s medlemmer
Nuuk d. 18. jan. 2022
IMAK formandens udtalelse til medlemmer.
Så er vi godt i gang med året 2022. Fra IMAK vil vi ønske alle lærere og andre medlemmer et godt nytår,
jeg håber 2022 vil bringe held, lykke og et godt helbred til alle.
Først vil jeg gerne udtrykke min anerkendelse af, at I som medlemmer på forskellig vis og med respekt for
Jeres forpligtelser, løser de udfordringer, vi står over for.
Jeg forstår fuldt ud, at I under udførelsen af Jeres arbejde som lærere eller andet arbejde kan støde på
udfordringer, og at arbejdet kan være stressende. Det samme gør sig gældende for lederne/arbejdsgiverne,
som ofte med kort varsel må foretage ændringer i skolens rutiner for at finde de sundeste og bedste løsninger
for de mennesker, vi arbejder for.
Mit budskab til Jer er, at det aldrig har været så vigtigt for alle – for lærere, andre medarbejdere,
arbejdsgivere/ledere – at være opmærksom på, om de vilkår I arbejder under, nøje følger de overenskomster
og aftaler, der er indgået, og at disse overholdes. Det er vigtigt at forstå og tolke overenskomster, aftaler og
givne retningslinjer korrekt, og at lederne og IMAK’s tillidsmænd benyttes i den forbindelse for at komme
frem til en fælles forståelse.
Da smitten med Covid-19 er så udbredt i Grønland, er vi alle berørt på grund af vores arbejde. Det er
nødvendigt, at vi arbejder tæt sammen og under iagttagelse af de gode vaner. Jeg håber, at alle ansatte vil
række hånden ud til at kunne løfte opgaverne i samarbejde, og at lederne/arbejdsgiverne vil arbejde for en
god og åben dialog, så vi alle kan opnå de bedste resultater og sikre, at målgruppen for vores arbejde kan
føle sig trygge.
Dog er det yderst vigtigt, at overenskomster, aftaler, retningslinjer og rammer nøje overholdes.
Når overenskomster og rammer ikke overholdes bliver medarbejderne utrygge, og derfra er der ikke langt til
at de føler sig stressede. Disse tilfælde falder altid tilbage på arbejdsgiverne og de negative følger medfører,
at de mennesker vi arbejder for, bliver utrygge.
Ja, det er korrekt, at lederne/arbejdsgiverne bliver pålagt at finde hurtige løsninger; men dette kan kun
lykkes, såfremt medarbejderne først inddrages i tilrettelæggelsen af løsningerne. Før enhver ændring, bør
alle medarbejdere vide, hvad der skal ske og hvordan, der skal handles; det er ligeledes vigtigt, at
ændringerne tilrettelægges i henhold til overenskomster, aftaler, retningslinjer og rammer.
Medarbejdere og ledere må i fuld forståelse med hinanden og i fællesskab løfte de opgaver, der følger med
de rammer og retningslinjer, der udstikkes fra centralt hold.
Jeg ønsker Jer alle god arbejdslyst.
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