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Påsken er godt i gang mange steder, selvom denne del også er helt speciel for tiden. Vi vil i Fredericia 
Lærerkreds lige følge op på vores seneste nyt fra kredsen, og give jer det seneste info. Der er en række 
spørgsmål, der trænger sig på hos jer, og en del bekymringer. Vi kan ikke svare på dem alle nu, men kan 
forhåbentligt give jer lidt ro med denne skrivelse.   
 
Der har været, og er stadig, en del uro omkring det, at være i en udsat gruppe. Skal man møde på arbejde 
eller ej? Hvad hvis en i husstanden er udsat? Vi er af den klare opfattelse at, er man i den udsatte gruppe 
som medarbejder, skal man løse sin arbejdsopgave uden at skulle udsættes for en unødvendig smitterisiko, 
og skal derfor løse sin arbejdsopgave hjemme fra. Der har tilgengæld været, og er stadig, divergerende 
meldinger i fht. hvis man er i samme husstand, som en i den udsatte gruppe. Der arbejdes i DLF centralt på, 
at der kommer en udmelding på dette. Vi mener klart, at der må gælde samme tilgang, som hvis man selv 
er i risikogruppen, men vi kan ikke give et endeligt svar på dette nu, men forventer en central udmelding en 
af de kommende dage.  
 
Denne virkelighed med ikke at have svarene, er den virkelighed, vi må være i lige nu. Det gælder også lokalt 
i Fredericia. Det, som vi kan berolige jer med, er, at der er et godt samarbejde mellem alle lag i kommunen 
for at løse disse spørgsmål. Vi kan ikke svare på hvordan opstarten af skolerne i Fredericia ser ud nu, men vi 
kan til gengæld give jer nogle andre garantier. Der er ingen, der får mulighed for at starte op, uden at alle 
retningslinjer kan følges, al logistik, rengøring osv. skal være på plads, før nogen starter op. Der er nedsat 
en arbejdsgruppe, som startende lørdag og henover påskedagene arbejder med en Fredericia-model for 
opstarten. Vi er en del af denne arbejdsgruppe, og skal forsøge at tage alle de inputs og overvejelser med, 
som Jeres lokale TR har givet os. Vi er i en god dialog med den øverste ledelse i Fredericia både politisk 
gennem borgmesteren og med kommunaldirektøren. Meldingen herfra er, at vi åbner stille og roligt op, vi 
skal ikke skynde os med noget, det skal gøres ordentligt og forsvarligt. I skal finde en tryghed i, at der skal 
laves en ramme omkring opstarten, som andre er ansvarlig for er i orden. I skal så være med og inddrages i, 
hvordan vi udfylder den. I denne sammenhæng er det vigtigt at pointere, at selvom undervisningen 
kommer til at foregå på selve skolen, så er der stadig tale om nødundervisning, og ikke en forventning om 
at denne undervisning har samme udbytte og kvalitet, som I normalt leverer. 
 
Tålmodighed bliver et nøgleord for os alle, omend vi gerne ville have alt på plads i god tid, så bliver det ikke 
sådan. Vi arbejder videre henover påsken, for at sikre jer det bedst mulige udgangspunkt for at løse den 
vigtige opgave, vi er stillet. Er der spørgsmål og bekymringer I vil dele med os, så skriv til os på 112@dlf.org, 
eller ring til formand Per Breckling 29622652 eller næstformand Christian Ellekrog 61166076.  
 
Vi ønsker alle en rigtig fortsat god påske. Nyd den med dem i er sammen med, og pas godt på jer selv. 

 

 

Med venlig hilsen  

Per Breckling 
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