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Tak for en stærk indsats i en periode med høj grad af uforudsigelighed og
med mange uvante opgaver. Det er dejligt at se, at I lokalt i bruger jeres indflydelse på at skabe rammer, der er mulige at fungere i for lærere/børnehaveklasseledere, elever og forældre.
Vi – sekretariatet og bestyrelse – får stadig mange henvendelser fra tillidsvalgte og fra medlemmer med beskrivelse af svære problemstillinger. I langt
de fleste tilfælde lykkes det, på baggrund af henvendelsen og i et samarbejde
mellem ledelse og tillidsvalgte, at minimere de mange uundgåelige bump på
vejen mest muligt.
Vi drøfter allerede nu situationen efter nødundervisning og nødpasning med
forvaltningen. Vi er godt klar over, at I på skolerne også venter spændt på,
hvad der udmeldes fra regeringens side, og at der ved en delvis åbning af
skolen er brug for at fasthold fokus på hygiejne og smitterisiko.
Vi får mange henvendelser, der handler om smitterisiko og hygiejne for de,
der er en del af nødberedskabet – en udvidet plan for dette område vil blive
ekstra aktuel når I helt eller delvist kommer tilbage på arbejdspladsen igen.
Der er i det nr. af nyhedsbrevet ’Aktuelt om arbejdsmiljø’ der i dag er sendt
til AMR fra DLF en række anbefalinger til indsatser, som bidrager til at reducere smittefaren i dagligdagen. BUF har også udsendt anbefalinger til lederen, som formodentlig er præsenteret for jer, og endelig er der mulighed
for at hente rådgivning hos Arbejdsmiljø København i forhold til situationen.
Vi har i foreningen fået en hel del spørgsmål om forståelsen af aftalen om
afvikling af ferie, Hvis der skulle være yderligere spørgsmål i den forbindelse, der ikke kan klares lokalt med henvisning til den udsendte TR skrivelse
fra DLF og fællesudmelding fra KL, Skolelederforeningen og DLF, så bedes
du kontakte sekretariatet i Københavns Lærerforening.

Det er tydeligt for mig og for undervisningsministeren, borgmesteren og for
de mange der har eller kender børn, at børnene savner og har brug for undervisningen i klasserummet, relationen til lærerene og til kammeraterne. Det er
med krisen blevet meget tydeligt, at vi som lærergruppe gør en stor forskel,
og at fjernundervisning altid vil være nødundervisning, og som på ingen
måde kan leve op til de høje forventninger, der er til folkeskolen.
Jeg håber, at hverdagen snart normaliseres og at påskefridagene bruges til at
holde fri, og at Aula og undervisningsplatforme for en stund kan blive afløst
af fritidssysler.
I foreningen har vi dog allerede nu besluttet at aflyse det planlagte heldags tillidsrepræsentantmøde 23. april på Scandic i Sydhavnen.

Med venlig hilsen og ønske om nogle gode påskefridage
Lars Sten Sørensen

