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Når sproget mangler ord og matematikken ikke kan regne den ud
Sommerhilsen efter et år med Covid 19
I kender jo selv historien til hudløshed. Covid 19-pandemien har ud i alle hjørner sat aftryk på det forgangne år.
På arbejdspladserne har I på forbilledlig vis håndteret vilkårene med hjemme- og udeundervisning, virtuelle
møder indbyrdes og med borgere, hurtigt skiftende vejledninger og retningslinjer fra sundhedsmyndigheder
o.s.v.
Det har vi navigeret i samtidig med, at vi helt personligt har skullet forholde os til alt det ukendte, der er
forbundet med en pandemi. Fra frygt til vantro, fra tillid til mistænksomhed, fra optimisme til sortsyn…..
Vi har undret os, søgt forklaringer, efterforsket motiver og måske endog mobiliseret vrede over eller
anerkendelse af politiske beslutninger i forbindelse med pandemien. Det er alt sammen helt, som det skal være
og meget forståeligt. Men måske skal vi et øjeblik dvæle ved tilstanden og erkende, at der findes fænomener,
hvor vores sædvanlige forklaringer ikke slår til, hvor sproget mangler ord og matematikken ikke kan regne den
ud. Måske er pandemien i sin grundfortælling en uforklarlig kæde af tilfældigheder uden nogen klar begyndelse
og afslutning, men blot et fænomen.
Det skal så ikke afholde os fra at lære noget af begivenheden. Vi tager heldigvis en masse positive erfaringer
med os, som det ligger lige til højrebenet at indarbejde i arbejdsdagen. Det arbejder vi målrettet for på jeres
vegne i Roskilde Lærerforening.
Ude på skolerne og arbejdspladserne lægger I hver dag et stort og kolossalt anerkendelsesværdigt stykke
arbejde. Det kan vi sammen være stolte af og det har afgørende betydning for Roskilde Lærerforenings
politiske arbejde på alle niveauer. Arbejdet i kredsstyrelsen handler om at have fingeren på pulsen og hele tiden
lade medlemmernes behov afgøre den politiske indsats. Det er ikke altid nogen nem opgave, da behovene
indimellem kan være dilemmafyldte eller i modsætning til hinanden. Men tvivl ikke på, at kredsstyrelsen
brænder for opgaven og arbejder meget konstruktivt med problemerne.
Efter sommerferien ligger der selvfølgelig mange opgaver og venter for Roskilde
Lærerforening. I flæng skal nævnes: den fortsatte udrulning af A20, evaluering af
vores lokale aftale og samspillet med A20, det kommunale budget 2022, efterårets
kommunalvalg, den lokale udmøntning af de forventede justeringer af
folkeskolereformen,……
Men om lidt kan vi alle holde en særdeles tiltrængt sommerferie. Husk at gøre det, I
holder allermest af, sammen med jeres nærmeste. Lad skuldrene falde og dvæl ved
øjeblikket.
I ønskes alle en dejlig sommer fyldt med velvære – og helst fri for pandemien og alle dens mutanter
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