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Medlemsbrev – særligt til jer med fysisk fremmøde
Alle knokler med at få det hele til at hænge sammen. Virtuel undervisning af børn på alle klassetrin, virtuelle
møder med forældre eller andre borgere. Arbejdsopgaver, der skal hænge sammen med privatlivet, hvor I fx selv
kan være udfordret af at have hjemsendte børn, hvor der OGSÅ forventes en ekstra indsats fra jer som forældre
osv. Osv.
Der er ikke noget at sige til, at vi alle er gået fra i foråret 2020 at føle os udfordret, måske endda i en lidt positiv
forstand, til nu mest at være UDMATTET og TRÆTTE af disse uendelige tilstande!
En særlig gruppe medlemmer er i denne tid, de, der har undervisning på specialområdet eller varetager andre
opgaver med fysisk fremmøde. I har nogen meget konkrete problemer tæt inde på livet hver dag: hvordan
undgår jeg smitte, hvad kan jeg selv gøre, hvem passer særligt på mig, mine kolleger og de børn vi omgås, hvad
gør de pågældende og hvilke regler gælder?
Danmarks Lærerforening arbejder hver dag på, at få svar på de spørgsmål, det er muligt at få svar, på og
arbejder på at få mere præcise politiske meldinger fra regeringen, hvor det er efterspurgt. DLF holder næsten
dagligt møder med undervisningsministeren om Corona-situationen. Det fremgår af de skrivelser, der dels
sendes til alle medlemmer dels sendes til kreds og tillidsrepræsentanter. Se fx seneste opdatering fra Børne- og
undervisningsministeriet vedr. retningslinjerne for den fysiske undervisning på specialskoler, specialklasser, STU,
nødpasning mv.:
Retningslinjer for grundskoler.
Mange af jeres spørgsmål og bekymringer kan Roskilde Lærerforening desværre ikke lave lokale løsninger på, da
det er oppefra kommende retningslinjer. Men lokale sager bringer Roskilde Lærerforening videre i MED
systemet og samarbejder om at finde løsninger. Det er derfor vigtigt, at I først og fremmest drøfter jeres
udfordringer med jeres lokale tillidsrepræsentant og/eller henvender jer til os i kredsen.
Roskilde Lærerforening forventer, at man i det lokale TRIO-samarbejde (TR, AMR og ledelse) har en fortløbende
dialog om håndtering af Corona-situationen på den enkelte arbejdsplads. Vi har desuden opfordret til, at
tillidsrepræsentanterne holder særlige møder for kolleger med fysisk fremmøde. Det kan være meget svært at
opretholde kontakten til alle kolleger i denne tid. Derfor kræver det lidt ekstra at fornemme og håndtere jeres
eventuelle bekymringer og frustrationer.
Tøv ikke med at henvende jer til jeres tillidsrepræsentant eller Roskilde Lærerforening. Vi er klar til at lytte og
hjælpe.
Lad os holde fast i klicheen om ”lyset for enden af tunnelen”…..men indrømmet: tunnelen har lige nu nogle
voldsomme knæk, der spærrer for udsigten.
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