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Det er en omskiftelig
tid, vi lever i.
Kære medlem
Det er en omskiftelig tid, vi lever i. Inden for
meget kort tid har vi lavet tilpasninger af vores praksis som undervisere adskillige gange.
Fra den ene dag til den anden blev eleverne
sendt hjem fra skole, og bekendtgørelsen og
nødundervisning trådte i kraft. Aldrig har så
stor en del af elevernes undervisning været
IT-baseret, og med ét blev AULA, portaler
og internetforbindelser glohede og overbelastede. Så blev der åbnet op for den yngste
halvdel af eleverne, og mens kravene for
hjemmeundervisningen for de ældste blev
skærpet, overgik undervisningen af de mindste fra 100% digital undervisning til 100%
analog udeskole. Afgangsprøverne blev aflyst og erstattet af årskaraktererne – nogle er
glade for det, andre er ærgerlige over det.
Langt de fleste savner at mødes med kolleger
og kammerater. Det er en omskiftelig tid, vi
lever i.

Der har været udfordringer på vejen, som er
blevet løst på bedste vis. Lærerne har vist
omstillingsparathed i en hidtil uset grad og
har i høj grad været med til at få tingene til at
fungere.
Som kreds har vi jo ikke en direkte andel i,
at det er gået over al forventning med omstillingen af undervisningen, men vi har til gengæld en rigtig god dialog med forvaltning og
kommune om retningslinjer og rammer for
genåbningen af skolen mv. Lige nu er vi godt
klar over, at der er mange meninger om,
hvordan det hele burde være, men vi må også konstatere, at der er meget, vi ikke er herre over, og som bestemmes fra øverste sted.
Det er en omskiftelig tid, vi lever i.
Hvad der ikke er anderledes er, at du stadig
har din tillidsrepræsentant. Oplever du udfordringer i din hverdag, som du har brug for at
vende med nogen, så kan du altid kontakte
din TR. For selvom vi alle har lidt mere
travlt i øjeblikket end normalt, så skal der
være tid til at tage sig af de udfordringer, der
trods alt stadig opstår.

Åbning af kredskontoret
Kredskontoret vil i den kommende periode være bemandet telefonisk og holde åbent på
tlf. 58528288
Mandag – torsdag kl. 10 – 15
Fredag kl. 10 – 14
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Vedr. risikogrupper

Periodeforhandlinger

En del ansatte har udtrykt bekymring om at
skulle møde på arbejde. Det kan være på
grund af, at man er i risikogruppen, at nær
familie er i risikogruppen, eller der er sygdom i hjemmet. Sundhedsstyrelsen udtalte, at
man som udgangspunkt godt kunne møde på
arbejde, hvis man ikke havde symptomer, og
hvis smittede i hjemmet var tilstrækkeligt
selvisolerede.

Forhandlingerne om lærernes arbejdstid startede officielt den 5. marts. Målet var, at de
skulle afsluttes senest den 27. april. Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganistation har dog erkendt, at de ikke når
at blive færdige til den aftalte tid og er blevet
enige om at flytte deadline til 24. maj.

Den 17. april udtalte vores borgmester John
Dyrby Paulsen til Sjællandske, at man ved
utryghed skal gøre det, man selv finder mest
rigtigt: - Hellere nogle små frem for store
skridt. Ifølge sundhedsmyndighederne kan
børn sagtens møde i skole, selv om en af de
nærmeste er i risikozonen, og det samme
gælder for de ansatte. Men vi vil gerne gå et
skridt videre. Det må bidrage til at skabe
tryghed for de mange utrygge forældre og
ansatte, lyder det fra rådhuset i Slagelse.
Samtidig er det meldt ud, at fravær på grund
af corona ikke indgår i de personaleretslige
forløb omkring sygefravær.

Se mere https://
www.folkeskolen.dk/1841020/kl-og-laererne
-rykker-slutdato-for-arbejdstidsforhandlinger

Udskudt generalforsamling
Kredsen var som bekendt nødsaget til at udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid.
Vi ved endnu ikke, hvornår det vil kunne lade sig gøre at afholde en generalforsamling,
men vi forventer, at hovedforeningen vil
komme med en udmelding om retningslinjer
snarest. Og vi er godt klar over, at der skal
presses på for en løsning, så det gør vi. Men
det skal jo være sundhedsmæssigt forsvarligt.
Generalforsamlingen er vigtig bl.a., fordi der
i år er valg til kredsstyrelsen. Indtil der er
valgt en ny kredsstyrelse, fortsætter de hidtil
siddende kredsstyrelsesmedlemmer. Det kan
give nogle udfordringer med planlægningen
af næste skoleår på de pågældendes skoler.
Lige så snart vi kan sige noget mere om afholdelse af generalforsamlingen, skriver vi
ud til jer.
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