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Kære medlemmer

Jeg håber for jer alle, at I er sunde og raske!

Der er nu gået mere end en uge af en tilstand, som ingen af os 
nogensinde har set mage til. Situationen omkring Covid-19 har 
udviklet sig dramatisk fra dag til dag med større og større indgreb i 
den måde vi organiserer os på som samfund, og det har derfor også 
haft stor betydning for den måde skolen kan fungere på, og hvordan I 
skal forholde jer som lærere.

Først og fremmest vil jeg gerne rose jer alle sammen for jeres store 
omstillingsparathed og fleksibilitet, som har været nødvendig for at få 
”den nye hverdag” til at fungere. Og vi kan heldigvis konstatere, at 
”den nye hverdag” fungerer for både jer, eleverne og forældrene:

• der er en fælles forståelse af, at denne usædvanlige situation 
kræver meget af alle parter, og en anerkendelse af, at alle gør det 
så godt, de kan

• informationsniveauet fra lederne ud til jer og forældrene er højt
• nødpasningen giver ikke problemer 
• nød-/fjernundervisningen er sat i system, og I leverer alle både 

undervisning og giver feedback til eleverne
• de tvivlstilfælde, der måtte være håndteres løbende og i 

samarbejde
• hvis I har været i kontakt med en leder inden 11. marts (dagen 

hvor statsministeren fortalte, at skolerne ville blive lukket) omkring 
et ønske fra jer om flytning af aftalt frihed, fx 6. ferieuge eller 
andet, så kontakt os på kredsen enten via telefon eller mail

Vi kan ikke vide, hvor længe skolerne vil forblive lukkede, men det er 
oplagt, at hvis lukningen fortsætter ud over næste uge, så vil der være 
behov for i samarbejde mellem ledere og lærere at se på, om der skal 
ændres på måden og omfanget af nød-/fjernundervisningen.

I opfordres til fortsat at kontakte jeres TR og/eller leder, hvis der 
opstår situationer, som I er i tvivl om, hvordan I skal håndtere. I kan 
også stadig kontakte os på kredsen – vores telefoner er åbne, som de 
plejer, og vi svarer selvfølgelig også på mails.

Vi vil fortsat orientere jer via hjemmesiden og vores facebookside, og 
vi udsender også et decideret nyhedsbrev til jer alle sammen, når/hvis 
der er behov for det. Husk også, at det er rigtig vigtigt at få lagt 
pauser, gerne ude i den friske luft, ind i løbet af arbejdsdagene – det 
bliver meget let sådan, at computeren sluger al jeres koncentration og 
energi, og der skal også tankes op ind imellem.

Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside

www.052.dk

Mange hilsner – og jeg håber, at I trods den alvorlige 
situation kan nyde, at foråret er på vej og også har 
overskud til at tænke positive tanker!

Hans Junker

”Vi skal stå sammen – på afstand – og passe på hinanden”

Kontoret er 
lukket, men mail 

og telefon er åben 
på normal vis


