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Julen nærmere sig med hastige skridt
Det blev en anderledes december måned end vi havde håbet på. Vi var vel alle klar på, at ikke alt
blev, som det plejer med det 2020, vi har haft - men at vi ikke har kunnet holde julefrokost, haft
nissevenner, lavet fælles afslutning og alle de andre hyggelige traditioner, vi har på skolerne, er en
noget trist måde at gå på juleferie.
Juleferien er afspadsering, og det er nogle dage, vi alle kan have brug for efter et år, som har været
meget anderledes, end det vi kender til. I har gennem hele dette år vist, at I er klar til at levere
undervisning under de forhold, I bliver budt. I har kastet jer ud i nye måder og teknologier, hvor I
ikke alle følte jer helt trygge, og hvor I måske ikke var så velforberedt, som I selv kunne have ønsket
jer.

Corona
De sidste ugers restriktioner med fjernundervisning af de store elever har for mange betydet, at de
har måttet lave om på deres årsplaner og ugeplaner, da der er forskel på, om man skal planlægge
fjernundervisning eller fysisk undervisning. Derfor arbejder vi for, at der inden vi går på ferie,
kommer en afklaring på undervisningsformen i januar.
DLF centralt opdaterer selvfølgelig løbende hjemmesiden med spørgsmål og svar vedr. Corona, hvor
I kan finde hjælp til aktuelle problemstillinger. Senest er hjemmesiden bl.a. opdateret med definition
af nær kontakt samt reglerne for anvendelse af visir og mundbind. Se linket:
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-ogansaettelsesregler

Kort om arbejdstidsaftalen - A20
Vi arbejder også på at komme godt i gang med A20. Vi har et godt samarbejde med Børne og
Ungechefen, og vi har nogle gode drøftelser. Lige i øjeblikket arbejder vi med, hvilke ressourcer der
er ude på skolerne, og hvordan de bruges. Dette skal danne udgangspunktet for en drøftelse på et
fælles triomøde. Nogle af de opmærksomhedspunkter, som vi har, er undervisningstimetallet, den
individuelle forberedelse, elevpauser og opgaveoversigten. Vi vil løbende orientere jer omkring
dette arbejde dels via Blækklatten og ved faglig klub møder.
Der holdes faglig klub møder omkring dette på de enkelte skoler i løbet af januar (Vallensbæk Skole
har holdt det).
Husk at kredskontoret er lukket fra 19.12.20 til 04.01.21 - ved akutte tilfælde kan du skrive på
009@dlf.org
Jeg vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et mere normalt nytår
Merete

