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Jeg håber, alle har det godt og har haft en god påskeferie i denne særlige situation.
Fredericia Lærerkreds har henover påsken været i drøftelser med politikere og forvaltning i forhold til
statsministerens udmelding omkring opstart af folkeskolen i perioden fra den 13.4 til 10.5. Drøftelser, der
har været præget af viljen til at finde løsninger, til gavn for både elever og lærere. Vores fokus har været på
vore medlemmers tryghed, sikkerhed i forhold til arbejdet på skolerne, og vore medlemmers arbejdsvilkår i
den nye situation, der skal undervises i. Den politiske ramme er nu sat, se vedlagte fil, og nu venter den
konkrete implementering på skolerne, her kommer de tillidsvalgte – TR og AMR – i spil sammen med jer.
Kredsen er som altid klar med råd, vejledning og hjælp til både de tillidsvalgte og almindelige medlemmer.
Ring eller skriv. I den forbindelse påbegynder kredskontoret en sikker start tilbage til almindelig forhold
igen. Vores åbningstider er indtil videre mandag til torsdag fra 8-14 og fredag fra 8 - 12.
I den kommende tid skal lærerne fra 6. til 10. klasse fortsætte fjernundervisningen, og
lærerne/børnehaveklasselederne fra 0. til 5.klasse skal påbegynde nødundervisning af eleverne på og
omkring skolerne. Opgaverne bliver undervisning, forberedelse og tilhørende tilsyn af en mindre gruppe af
elever. Folkeskoleloven er sat ud af kraft, og det er loven om nødundervisning, der er gældende. Den
endelige planlægning af dette sker på skolerne/matriklerne i de kommende dage. Planlægningen skal ske i
et samarbejde mellem ledelsen, skolebestyrelsen, de tillidsvalgte og medarbejderne. I denne særlige
situation er det en forventning, at vi alle er ekstra fleksible, men vores lokale aftaler er stadigvæk
gældende. Et særligt fokus er på sundhedsstyrelsens retningslinjer:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler i denne forbindelse, de bliver styrende for
hvordan hygiejne, undervisning, forberedelse, tilsyn og fritid kan udføres. Der er mange ændrede vilkår, og
jeg vil opfordre til, at man spørger ind når man er i tvivl i forhold til disse retningslinjer. Skolerne sikres
ekstra rengøring inden start og undervejs og ligeledes forbedres toilet/håndvask faciliteterne på alle
matrikler.
Særligt for medlemmer i risikogruppen har den seneste uge budt på mange udmeldinger og korrektioner en ikke optimal situation. DLF har på centralt plan arbejdet for, at vejledningen blev så tydelig og med så
stor hensyntagen til medlemmerne som muligt. Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at man kontakter egen
eller behandlende læge for en vurdering af, det sundhedsmæssige forsvarlige i at vende tilbage på skolen.
Ledelsen kontaktes ligeledes. Skulle der være spørgsmål eller udfordringer i forhold til dette, bedes du
henvende dig på kredskontoret. Vi forventer en rimelig tilgang i forhold til dette i Fredericia Kommune.
Medlemmerne på 10ende fortsætter fjernundervisningen, medlemmerne på SOSU skolerne fortsætter
ligeledes deres fjernundervisning, mens medlemmer udenfor folkeskolen har særlige aftaler i forhold til
vilkårene for deres fortsatte arbejdsindsats.
Link: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-ogansaettelsesregler Oplever du udfordringer, har du spørgsmål, så kontakt din TR og/eller AMR – på kredsen
er du altid velkommen på mail 112@dlf.org eller tlf. 75 91 09 00.
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