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Aktuel orientering 14 

 

Jeg vil starte med at takke for et godt samarbejde. Bestyrelsen har jævnlige 

videomøder med tillidsrepræsentanterne områdevis, og der blev også i sidste 

uge holdt møder for arbejdsmiljørepræsentanterne. Derudover er der fortsat 

jævnlig kontakt telefonisk eller via mail til foreningens konsulenter og til 

bestyrelsen. Jeres meldinger er værdifuld viden i vort fælles arbejde for at 

skabe en god ramme for elevernes undervisning og de ansattes arbejdsmiljø 

og trivsel i en svær og uforudsigelig periode.  

 

Vi kan fra jeres tilbagemeldinger se, at I meget høj grad inddrages før der 

træffes ledelsesmæssige beslutninger. Det har selvfølgelig betydning for 

kvaliteten af beslutningen. Derudover har det også en egen værdi, at de an-

satte - med jer som repræsentanter- oplever sig inddraget. Vi får mange mel-

dinger på et timeforbrug for de tillidsvalgte, der ligger en del over, hvad der 

er afsat til opgaverne – vi har meddelt dette til forvaltningen og håber på at 

få en fælles løsning, der kompenserer for jeres ekstraarbejde. Vi vil dog op-

fordre til, at I også selv holder øje med tidsforbruget og drøfter omfanget 

med jeres skoleledelse.  

 

Genåbning for 6.-9. klasse 

Politikerne på Christiansborg har besluttet, at 6.- 9. klasse igen skal fysisk i 

skole fra mandag 18. maj. Jeg ved, at det har været et stort ønske hos mange 

af jer igen at se eleverne i skolen, og at nødundervisning på distance giver 

problemer for de fleste børn og unge. Vi er klar over, at skolernes kapacitet 

de fleste steder er presset til det yderste, og at der mange steder er meget be-

grænsede udeområder tæt på.  

 

I København var der møde i Børne- og Ungdomsudvalget fredag, og her be-

sluttede de københavnske skolepolitikere, at eleverne mindst skal i skole 5 

timer ugentligt, og at timerne så vidt muligt skal ligge mellem kl. 8 og 17. 

Det er samtidig besluttet, at helhedstilbuddet kun vil gælde for de 4. og 5. 

klasseelever, der er tilmeldt klub.  

 



 

Jeres leder skal tirsdag 12.5. sende en plan til områdechefen, der beskriver, 

hvordan I på jeres skole vil leve op til den politiske beslutning i København. 

Tidsfristen er meget kort, men forvaltningen og vi forventer, at I inddrages i 

udarbejdelse af skolens plan for at få 6.-9. klasse godt tilbage på skolen.   

 

Med venlig hilsen 

Lars Sten Sørensen 

 

P.S. Denne TR udsendelse er sendt til både TR og AMR. 


