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Aktuel orientering
Først og fremmest tak for jeres store arbejde med bedst muligt at navigere i
kaos og i forhold til en tidsmæssig uforudsigelig periode. Også tak for jeres
henvendelser – det er ikke alt, vi kan afklare og aftale, men en tæt kontakt til
forvaltning med beskrivelse af de problemstillinger, I ser, er af stor værdi.
I forhold til den aktuelle situation er der behov for at orientere om følgende:
De lokale lønforhandlingerne i BUF: Det vil på mange arbejdspladser
være svært at få afsluttet de lokale lønforhandlinger, der med forhåndsaftalen skulle afsluttes med udgangen af april måned. Foreningen vil - senere efter drøftelse med BUF - udmelde en ny tidsplan tilrettet situationen.
Fjernundervisning: Eleverne skal, selvom skolen fysisk er lukket for de
fleste, have undervisning. Der er i går udsendt melding til skolelederne om,
at det er vigtigt, at der af skolelederen lægges en konkret plan for fjernundervisningen. Det er samtidig meldingen, at BUF indtil nu kun har modtaget
positive meldinger fra forældre, ’der roser lærernes indsats med tilrettelæggelse af undervisningen’. Vi vil opfordre til, at tillidsrepræsentanten sammen
med skolelederen – eventuelt i TRIO’en – drøfter og eventuelt aftaler indholdet i en sådan plan. Der er vigtigt, at der er opmærksomhed på de kolleger, der er aktive i skolens nødberedskab, og det at flere kolleger vil være
presset arbejdsmæssigt af at have små børn hjemme, der ikke kan komme i
institution.
Hygiejne: Forvaltningen har meddelt alle BUF-ledere, at BUF meget gerne
indgår i dialog i forhold til spørgsmål og problemstillinger omkring sundhed
og hygiejne for personalet, der indgår i nødpasning. Foreningen kan selvfølgelig også kontaktes i forhold til akutte problemstillinger.

Valget til KLF’s bestyrelse og af yderligere kongresdelegerede. Valget
gennemføres som planlagt, og I opfordres til at orientere jer på foreningens
hjemmeside, hvor der er link til kandidaternes valgoplæg + en række debatindlæg. I har som ved tidligere valg, mulighed for at følge udviklingen i
valgdeltagelsen i foreningen som sådan og på jeres skole via link på hjemmesiden. Valget starter på fredag 20.marts. og afsluttes onsdag 25.marts kl.
16.
Vi vil opfordre jer til at gøre en ekstraordinær indsats for at få kollegerne på
skolen/institutionen til at stemme.
6. ferieuge, afspadseringsdage, opgørelse af arbejdstid
Der vil senere på klfnet.dk komme en mere konkret udmelding om, hvorledes man skal forholde sig til alle spørgsmål om ferie og arbejdstidsopgørelser.
Med venlig hilsen
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