Kære medlemmer
Et helt igennem skelsættende år er – heldigvis – tæt på at være gået. COVID19-pandemien har siden marts måned været
dagsordensættende for vores alle sammens liv og har i skiftevis stort og lidt mindre omfang dikteret rammerne for både
vores privat- og arbejdsliv.
De fleste konsekvenser har været af negativ art: Frygten for at vi selv eller vores nærmeste skulle blive syge, for mange en
økonomisk bekymring i forhold til jobsikkerhed, store begrænsninger i forhold til vores sociale liv, rejserestriktioner og mere i
samme dur. Og rent arbejdsmæssigt er trygheden ved de vante rutiner forsvundet ligesom der har været betydelig
usikkerhed om, hvordan arbejdet skal udføres lige om lidt, når der kommer et nyt sæt retningslinjer.
Der har dog – heldigvis – også været lyspunkter. Det, at de vante arbejdsrutiner er blevet udfordret, har også ført til, at både
I, eleverne, forældrene, lederne og beslutningstagerne er blevet opmærksomme på, at nogle ting med fordel kan gøres på en
anden måde. I foråret blev det fx tydeligt, hvilken positiv betydning det har for elevernes udbytte af undervisningen, når
holdstørrelsen reduceres, skoledagen gøres kvantitativt kortere men kvalitativt bedre, og de mange snærende krav til
undervisningens indhold løsnes til fordel for jeres professionelle vurdering i forhold til undervisningens tilrettelæggelse.
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Alle er blevet en række erfaringer – både gode og mindre gode – rigere med hensyn til at afvikle undervisning virtuelt,
samtidig med at værdien af det fysiske klasse- og kollegafællesskab pludselig blev meget tydelig.
Alle disse erfaringer – både de gode og de mindre gode – skal vi tage med ind i det 2021, som står ude i den grå
decembervirkelighed og banker på.
Der er mange store og vigtige dagsordener; fx ny skolestruktur, fremtidens specialundervisning, frihedsforsøg og
implementering af en ny central arbejdstidsaftale i samspil med vores lokale arbejdstidsaftale og i det hele taget et fokus på
at skabe den bedst mulige skole, som vil komme til at præge det nye år, hvor I forhåbentlig igen i højere grad kan begynde at
fokusere på disse ting i stedet for at skulle bruge energi på håndvask, afspritning af kontaktflader og holde eleverne adskilt
fra hinanden og på behørig fysisk afstand af jer.
Men alt det vender vi tilbage til, når kalenderen siger 2021. For lige nu handler det om, at I lige om lidt kan fokusere på at
nyde julen med jeres nærmeste – i det omfang COVID19-restriktionerne tillader det – og i år kommer juleferien i endnu
højere grad end normalt som et kærkomment pusterum. I har overpræsteret siden marts, og det sætter sine spor. Det, at
være i en både privat og arbejdsmæssig stresstilstand så længe, går ikke ubemærket hen. Derfor ønsker jeg for jer alle, at I
kan holde COVID19-smitte fra døren og nyde et par uger, hvor I i fred og ro kan slappe af og lade op, så I er klar til at tage fat
igen, når kalenderen siger januar. Vaccinen er heldigvis også på vej, så jeg vil gerne udtrykke både håbet om og troen på, at vi
får et 2021, som vil være præget af langt flere positive elementer, end vi har været vidne til i det forgangne år.
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