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Til tillidsrepræsentanten, suppleanten og arbejdsmiljørepræsentanten
Velkommen tilbage fra ferie og til et nyt arbejdsår, hvor vi forhåbentlig vil kunne mødes
fysisk i langt højere grad, end det har været muligt det sidste halve år.
Som udmeldt fra forvaltningens administrerende direktør Tobias Stax i går til lederne, er
vi nu i en situation, hvor der på mange måder er tale om ’ordinær drift’. Der er dog fortsat
en række forhold, der kræver en særlig i indsatsen for at minimere smitterisikoen.
De seneste retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet er udsendt 19. juni., og
giver desværre ikke en klar og tydelig melding på, hvordan skolerne skal forholde sig.
Rigtigt mange steder er retningslinjerne formuleret med: ’så vidt muligt’, ’i videst muligt
omfang’ og ’bør’. Derfor er det fortsat vigtigt, at I inddrages i lederens planer for
organisering af skoledagen og her eksempelvis også i elev- og lærerpauser. Det giver dog
rigtig god mening at genopfriske retningslinjerne, hvor der fx står, at afstanden i
forbindelse med sang anbefales at være 2 meter. Nedenfor er link til retningslinjerne.
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-nye-retningslinjer-fordagtilbud-skoler-og-institutioner-er-paa-plads
Der er i den seneste tid kommet mere og mere videnskabelig evidens for, at coronavirus
formodentlig er luftbåren – dette er nu også anderkendt af
verdenssundhedsorganisationen WHO. Derfor er det også en rigtig god ide, at sørge for
udluftning og gennemtræk – en anbefaling, der også generelt set er en positiv faktor i
forhold til indeklimaet i klasselokalet.
Hvis der ledelsesmæssigt er usikkerhed på håndtering af den meget særlige situation, er
meldingen fra forvaltningen, at områdeledelsen vil være parat til at hjælpe og vejlede.
Ligeledes vil forvaltningen indsamle lokale erfaringer med at skabe en god og sikker
hverdag for børn og ansatte.
Der er fortsat afsat coronapenge så I kompenseres for udgifter til ekstra rengøring og
værnemidler. På grund af normale klassestørrelser, er der ikke længere penge til ekstra
undervisningspersonale.
På foreningens hjemmeside vil der snarest komme en box med svar fra foreningens
konsulenters på coronaspørgsmål, og I er selvfølgelig, som I plejer, altid velkommen til at
kontakte os med spørgsmål og problemstillinger.
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