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Man bliver stolt af sin profession
På meget kort tid og uden nævneværdig varsel
er det lykkes alle jer medlemmer at løse udfordringen med hjemmeundervisning, støtte til udsatte elever og andet vigtigt arbejde hjemmefra.
I har med oprejst pande taget udfordringen op.
Det er ret imponerende og viser med tydelighed,
hvor fleksible og løsningsorienterede I er. I skal
fra vores side have en stor tak for det!
Vores politiske udvalg har da også set og bemærket jeres indsats. Se denne video, hvis du
endnu ikke har.
https://www.youtube.com/watch?
v=dmWHlCO_N54&feature=youtu.be

Generalforsamlingen:
Kredsen afventer situationen i Danmark.
Der bliver indkaldt til generalforsamling,
når dette igen er muligt.

Åbning af skolerne
Der bliver talt meget om en gradvis åbning af
samfundet. Det gælder også på skoleområdet. I
skrivende stund arbejdes der på højtryk både i
Skolelederforeningen, KL og i DLF for, at denne tilbagevenden skal blive så tryg for alle som
muligt.

Indtil da er det fortsat Per Toft Haugaard,
der er formand, og Kredsstyrelsen har de
samme medlemmer som hidtil.
God påske
I ønskes alle en dejlig påskeferie. Den har I
fortjent!
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særlig mange, der kan holde
feriefridage, da lærerne jo arI løbet af de seneste uger er
bejder hjemmefra og ydermeder indgået en aftale mellem
re skal leve op til bekendtgøKL og Forhandlingsfællesrelsen for nødundervisning.
skabet. I den aftale blev det
Lærerne skal så vidt muligt
muligt for arbejdsgiverne at
tilrettelægge nødundervisninpålægge medarbejderne at
gen efter den enkelte elevs
afholde op til 5 feriedage i
behov, og her er det naturligt,
forbindelse med, at man var
at det er barnets sædvanlige
sendt hjem fra arbejdet. Lærere er omfattet af aftalen på Det er dog foreningens opfat- lærere, der underviser.
lige fod med alle andre kom- telse, at det ikke kan blive
munalt ansatte.

Feriefridage:

Hensigten med aftalen er, at
frihed op til 5 dage kan holdes, hvis der ikke er tilstrækkeligt med opgaver, der skal
løses, men ikke at frihed op
til 5 dage ubetinget skal afholdes. Frihed gives i hele
dage, og det er forudsat, at
den ansatte holder fri.

Periodeforhandlinger



Balance mellem hensynet til fleksibilitet
for den enkelte lærer og hensynet til det
kollegiale samarbejde på skolen
Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale
idéer og behov.

Periodeforhandlingerne fortsætter. På et Skype-møde i det Forpligtende Kredssamarbejde 
i går torsdag fortalte Anders Bondo Christensen, at forhandlingerne foregår i en positiv
og konstruktiv tone under procesledelse af
Aftalen skal:
Søren Viemose.
-kunne ”støttes ret på” dvs., at det er en
Begge parter byder ind med løsningsforslag
reel aftale
til de kendte 5 udfordringer, som blev be-være ambitiøs - at den har reel værdi for
skrevet i Lærerkommissionsrapporten:
lærerne
-kunne supplere de lokale aftaler

Større sammenhæng mellem tid og op-tage højde for sammenhæng mellem skogaver. Herunder mulighederne for forlens opgaver og lærerressourcer, og at
beredelse, teamsamarbejde og faglig
dette skal være gennemskueligt
udvikling
-bygge på samarbejde på alle niveauer.

En større indsigt for lærerne i skolens
TR/lærerkollegium-skoleledelse.
planlægningsgrundlag
Kreds - kommune. LC/DLF - KL

En hensigtsmæssig og gennemskuelig
opgavefordeling for den enkelte lærer
Vi krydser fingre for et godt resultat!
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