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Kære medlemmer

Jeg håber for jer alle, at I fortsat er sunde og raske
og ved godt mod!

Denne helt særlige situation med skolelukninger
kalder på stor fleksibilitet og omstillingsparathed fra alle for at 
tingene lykkes, og jeg er stolt over at repræsentere jer alle 
sammen og opleve den store indsats, I yder for at give eleverne 
den bedst mulige undervisning og omsorg under de givne 
omstændigheder!

Efter statsministerens udmelding i går, mandag, er skolerne nu 
lukket i hvert fald frem til og med 2. påskedag d. 13. april. 
Forskellige sundhedseksperter har allerede været ude og udtale, 
at skolerne måske vil forblive lukket i væsentlig længere tid og 
måske helt frem til sommerferien. Som kreds forholder vi os til 
den officielle melding og går ud fra, at det er den, der vil være 
gældende, men vi tænker samtidig, at det er rettidig omhu at 
overveje, hvilke tiltag, der kan være aktuelle, hvis 
skolelukningerne fortsætter i lang tid.

Kontoret er lukket, men mail 

og telefon er åben på 

normal vis

I står således igen i en ny situation ude på skolerne, hvor det nu 
ikke længere handler om en akut situation, der kalder på 
krisestyring, og som indtil nu har været varetaget på bedste vis 
af skoleledere og pædagogiske ledere.

Der er nu tale om en situation, der er mere almindelig og som 
dermed kalder på de normale samarbejdsfora, fx TRIO og 
MED.

Skolechef Julie Becher og jeg har derfor en fælles opfordring til, 
at der fra lederside indkaldes til møder i disse fora - meget 
gerne allerede i denne uge - hvor man ude på skolerne sammen 
kigger på, hvilke ideer der er til, hvordan elever, forældre, 
ledelse og I som lærere bedst muligt tackler den nye situation, 
som tegner til at blive af længere varighed. Her kan jeres input, 
oplevelser og ideer være med til at kvalificere de løsninger, 
der skal være, så hiv gerne fat i jeres TR eller AMR, som sidder i 
TRIO/MED og giv jeres besyv med.
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Holbæk Kommune har oprettet en jobbank, hvor man som 
medarbejder frivilligt kan søge om midlertidigt at blive overflyttet 
til at udføre jobopgaver i en anden sektor, fx i ældre-, sundheds-
eller socialsektoren.

https://holbaek.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId
=2b07b764-7e13-44fc-95aa-2dd10bab54e1

Hvis I skulle være interesseret i dette, så kontakt jeres leder.

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 også fortsat orientere jer via nyhedsbreve, på hjemmesiden og 
på vores facebookside så I er up to date med den viden og de 
informationer, vi ligger inde med.

Til sidst et par gode ikke direkte corona-relaterede nyheder:

• Meldingen er fortsat, at der er et meget konstruktivt 
forhandlingsklima mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for jer 
som lærere

• Jeres pension i Lærernes Pension bliver ikke påvirket af de store 
uroligheder og kursfald på alverdens børser.  Det skyldes, at man i 
Lærernes Pension kører med en garantirente, som i gode år er 
dårligere end markedsrenten, men som nu i en krisetid holder 
hånden under de store tab, som andre pensionskunder oplever

• Danmarks Lærerforenings rådgivning, bl.a. mht. psykologhjælp 
fungerer som normalt. Så hvis I har behov for rådgivning ud over 
det vi kan hjælpe med på kredsen, så kan I fortsat få det

Mange hilsner – og jeg håber, at I sideløbende med jeres 
hjemmearbejde kan nyde, at solen skinner
og dagene bliver længere - Hans

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

Find os på Facebook eller 
besøg vores hjemmeside

www.052.dk

Hvorfor undervisning er vigtig
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