Formands- næstformandsbrev
Kære medlem
Godt nytår.
Corona pandemien er bestemt ikke ovre. Den sætter i den grad dagsorden for, hvad der sker
på skolerne og i foreningen. Der er mange interesser og holdninger på spil i forhold til
genåbning af skolerne. Vi følger myndighedernes anbefalinger og arbejder for, at vi får så
sikre forhold for lærere og børnehaveklasseledere, som det er muligt.
Vi håber, pandemien slipper sit tag i samfundet hurtigt, så vi kan få åbnet op for en mere
kendt og tryg hverdag. Du kan få informationer om corona på vores hjemmeside, hvor der er
link til kommunens coronainformation og til DLF’s anbefalinger og opdateringer vedrørende
corona.
I foreningen nåede bestyrelsen ud på flere skoler før jul inden nedlukningen, og der blev
afholdt en enkelt medlemsweekend, generalforsamling, julefrokost for pensionister og nogle
TR-kurser, men så gik det hele i stå igen pga. corona. Vi håber, at vi kan vende stærkt tilbage i
dette forår – men kan allerede nu se, at inklusion, manglende balance mellem tid og opgave,
tid til at forberede undervisningen og mange steder et stort behov for en prioritering af
ressourcerne, er områder, der fortsat vil kræve stor opmærksomhed fra foreningen.
Bestyrelsen har besluttet, at arbejdspladser med KLF-medlemmer kan søge om penge til
aktiviteter, der kan styrke fællesskabet. Læs mere.
Kommunalvalget har medført, at der på børne- og ungdomsområdet kommer ny
borgmester og en del nye medlemmer i Børne- og Ungdomsudvalget. Vi ønsker tillykke med
valget og glæder os til samarbejdet om folkeskolen og lærerarbejdet.
Foreningen sender i februar et spørgeskema ud til jer om, hvordan I oplever rammerne for
inklusion. Vi håber på en høj svarprocent, da vi dels vil bruge resultaterne i samarbejdet med
politikere og forvaltning, og dels fordi I kan bruge undersøgelsen i dialogen om det lokale
arbejde med inklusion. Et oplagt område at tage fat på, når lærerne og
børnehaveklasselederne skal drøfte skoleplan med målsætninger og prioritering af
ressourcerne.
Vi arbejder intenst i foreningen på, at opgaveoversigterne skal være tydelige på
prioriteringen af vores tid, og dermed også give et retvisende billede af, hvordan opgaver og
tid hænger sammen.
Den 24. februar er der opstillingsgeneralforsamling, hvor KLF skal opstille kandidater til
formand, næstformand, bestyrelse og yderligere kongresdelegerede. Vi håber, at
opstillingsmødet med kandidater kan foregå uden coronarestrektioner.
Med venlig hilsen
Lars Sørensen og Inge Thomsen

