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Roskilde Lærerforening ønsker alle medlemmer en god påske 

 

De seneste tre uger har vi alle levet under vilkår som ingen af os i sin vildeste fantasi kunnet have 

forudset. 

Store befolkningsgrupper bringer i disse dage store ofre. Det gælder de mange ældre og udsatte 

medmennesker, der føler sig ensomme i en beskyttende(!) karantæne. Det gælder fx de, der bliver 

fyret, frygter en fyring, arbejder i risikofyldte funktioner i sundhedssektoren eller er blandt de 

”hverdagshelte”, der sørger for, at vi andre ikke mangler basale varer. 

Langt de fleste medlemmer i Roskilde Lærerforening har kunnet fortsætte med at passe deres 

arbejde, men under nogle helt anderledes vilkår end sædvanligt. En rundringning fra RLF til alle 

tillidsrepræsentanter gav et billede af medlemmer, der løser opgaven med stort ansvar og ildhu. 

Det fortjener fuld anerkendelse, at jeres fokus i den grad er på kerneopgaven, og at I, i denne 

kritiske tid, er mere end villige til at gå de ekstra skridt for de mennesker og de opgaver, I har 

med at gøre i jeres arbejde.  

Som for alle andre, der pt arbejder hjemmefra, skal også jeres arbejdsliv hænge sammen med 

privatlivet med egne børn, der fjernundervises m.m. Det skal I huske og sørge for at indrette jer 

efter, for ingen har glæde af, at I ”brænder sammen” i det spændingsfelt. 

 

Tilbagevenden til arbejdspladsen 

Endnu ved ingen, hvornår og hvordan hverdagen, som vi kender den, vil vende tilbage. Vi kan alle 

have formodninger og mere eller mindre kvalificerede gæt. Mange kan føle en utryghed i forhold 

til, hvad der vil blive forventet og krævet af os ved en tilbagevenden til arbejdspladserne. Det er 

helt forståligt; men Roskilde Lærerforening forventer, at det vil ske på bedst mulige vis, efter 

vejledning fra sundhedsmyndighederne og under ordentlige, gennemskuelige vilkår. Roskilde 

Lærerforening er selvfølgelig klar til at blive inddraget i den proces, der skal ligge forud for en 

tilbagevenden i Roskilde. 
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Periodeforhandling om en arbejdstidsaftale 

Det er sikkert både fjernt og abstrakt for de fleste af jer lige nu, men I skal vide, at forhandlingerne 

om en ny arbejdstidsaftale, der blev påbegyndt i begyndelsen af marts fortsætter som aftalt. Det 

er stadig målet at få indgået en aftale, der kan sendes til urafstemning hos medlemmerne inden 

sommerferien. 

Umiddelbart efter påske vil Anders Bondo Christensen sende alle medlemmer et brev, hvor han 

giver en status på forhandlingerne og processen. 

 

Kontorets akutberedskab i påskeferien 

Såfremt du får brug for akut hjælp i påskeferien, skal du sende en mail til 041@dlf.org, der tjekkes 

dagligt, med kort beskrivelse af problemet samt angivelse af tlf.nr. hvor vi kan træffe dig. 

 

Mange ønsker om en god og velfortjent påskeferie til jer alle fra os på kredskontoret 
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