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Kære medlem
Coronasituationen
Corona udvikler sig hele tiden. Så stiger smittetallet, så falder det. Så er vi ramt her i Greve, så går
det bedre. Det er en situation, der er svær at blive klog på. Vi ved ikke hvor lang tid der går, før vi
har fået has på virus, eller har fået en vaccine. Det presser os alle til det yderste. Regler og anbefalinger bliver ændret, tilpasset og lavet om. Det forvirrer og undrer. I Greve Lærerforening holder vi
tæt kontakt med forvaltningen, TR og AMR, så vi hele tiden kan videregive viden til hinanden. Skoleforvaltningen sender ofte Coronamails ud til skolerne, med de seneste opdateringer og nyheder
på regler, retningslinjer osv.
Vi presser på for øget rengøring, og at man skal opholde sig så lidt som muligt på skolen. Vi opfordrer til at aflyse eller udskyde det man kan, eller alternativt afholde det virtuelt.
Vi har flere gange undret os over, når vi nu ved, at rengøringen betyder noget. Hvordan kan vi med
et stigende antal smittede børn, vende tilbage til normal rengøringsstandard – når vi alle ved, at
det ikke er en særlig god standard. Der er opmærksomhed på det politisk, og der fortsætter vi med
at presse på.
En af de store udfordringer er, at hvad der før var regler, er nu blevet til anbefalinger. Det betyder,
at det bliver lettere at omgås, for at få hverdagen til at fungere. Det ved jeg, DLF presser på for at
få skærpet, overfor det politiske niveau på Christiansborg. Det samme gør vi lokalt. Det ville være
nemmere, hvis håndteringen på skolerne var mere ens. Der er på nogle områder, stor forskel på
hvordan dagligdagen i Coronatiden håndteres fra skole til skole. Det forvirrer og undrer og kan
mudre billedet. Det har vi være i dialog med forvaltningen om. Det ville være rart med tydelige og
ens rammer for, hvordan Corona skal håndteres på skolerne.
Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF, skrev fornylig i et medlemsbrev udsendt til alle medlemmer. DLF er i tæt kontakt både med Undervisningsministeriet, KL og sundhedsmyndighederne
for at følge udviklingen. Alle har et ønske om så vidt muligt at holde samfundet åbent og velfungerende, men det skal ikke ske på bekostning af medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det må vi
insistere på. Nogle af de emner, vi har bragt på banen, handler om ekstra rengøring, muligheder
for i en periode at se bort fra timefordelingsplaner og øget brug af holddeling og kortere skoledage. Og i øvrigt en generel opfordring til, at vi som lærere kun opholder os på skolen i forbindelse
med undervisningen.
I Greve, såvel som på landsplan, følger DLF op på vilkår og muligheder for medarbejderne, både i
forbindelse med Corona og alt det andet, der trods virus, fortsat skal tages hånd om.
Hvis du har specifikke spørgsmål, bekymringer eller andet, så tøv ikke med at kontakte din TR eller
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AMR. Du kan også ringe eller skrive til kredskontoret, hvis du hellere vil det.

Generalforsamling
Den 9. september 2020 fik vi endelig afholdt vores generalforsamling. Kredsstyrelsen blev genvalgt
– det takker vi for. På grund af Corona, var der ikke så mange til stede, og generalforsamlingen
blev afkortet mest muligt. Vi afholder ordinær generalforsamling den 17. marts 2021.

Efterårsferie
I skal være opmærksomme på, at børnenes efterårsferie IKKE er ferie for lærerne. Vi har ændret
ferien, så der er nogle dage efter jul og før påske i stedet. Det er på grund af den nye ferielov om
samtidighedsferie. Det betyder også, at de nyansatte, der ikke har nået at optjene ferie, ikke har et
problem med afholdelse af ferie. Det betyder også, at bliver man syg, har man ikke ret til erstatningsferie, da man jo ikke har ferie.

Influenzavaccine
Kommunen tilbyder alle medarbejder gratis influenzavaccination. Det er selvfølgelig frivilligt om
man vil tage i mod det. Hvis man ønsker at blive vaccineret, kan man booke på
https://greve.plan2learn.dk/ det foregår på skolerne i arbejdstiden.

Jeg ønsker jer nogle gode og helt sikkert tiltrængte fridage i børnenes efterårsferie.
Kredskontoret er i øvrigt åbent for henvendelser i uge 42. Hvis I akut har brug for hjælp. I skal blot
ringe eller skrive til kredskontoret, så vil I blive kontaktet.

Sådan kan du træffe os i sommerferien
Skriv som udgangspunkt en mail til 043@dlf.org
Så svarer vi tilbage hurtigst muligt.
Alternativt kan Christian kontaktes i uge 28 på
Eller Tina i uge 29, 30, 31 på 22521203
Vi er tilbage igen på kontoret den 4. august.
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