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Til tillidsrepræsentanten, suppleanten og arbejdsmiljørepræsentanten i BUF

Københavns Lærerforening får dagligt henvendelser fra medlemmer og
tillidsvalgte som er stærkt utrygge ved situationen på arbejdspladsen.
Antallet af coronasmittede i København og omegn er de seneste uger steget
med bekymrende hastighed. På byens skoler har der de sidste uger været
flere massive smitteudbrud, og når områdeforvaltning og den centrale
krisestab i Børne- og Ungdomsforvaltningen er inde og støtte skolens
arbejde med sikkerheden for ansatte og børn, forventer foreningen, at TR og
AMR inddrages.
Flere tillidsvalgte under sig fortsat over, at høje lokale smittetal ikke har
medført midlertidige skolelukninger. Foreningen har selvfølgelig diskuteret
dette med forvaltningen, og meldingen fra forvaltningen er, at dette ikke
med det aktuelle billede af, hvordan smitten spredes, sikkerhedsmæssigt
ville være ’det rigtige greb’.
I sidste uge havde vi møde for tillidsrepræsentanterne fra folkeskoleområdet
i København. Vi præsenterede her resultatet af telefoninterview med 20
tillidsrepræsentanter bredt udvalgt fra kommunens folkeskoler. Vort billede
på baggrund af samtalerne var, at der er et tæt samarbejde i TRIO om at
skabe de bedst mulige og mest sikre rammer for arbejdet, og at der typisk
også er en god kommunikation til de ansatte – men også meldinger om stor
bekymring, utryghed og ’nedslidning/træthed’ i medarbejdergruppen.
Foreningen indkalder inden jul til et virtuelt møde for AMR’erne 7. januar
med mulighed for deltagelse enten kl. 13.30-15.00 eller kl. 15.15-16.45. På
mødet vil der være aktuel orientering om situationen og plads til spørgsmål,
debat og erfaringsudveksling.
Vi håber og forventer, at hjemsendelse af 5.-9. klasse frem til 4. januar, og
det at 0.-4. klasse kun er sammen i ’stamklassen’ i undervisning og pauser,

vil kunne aflæses positivt i udviklingen i smittetallene. Rengøringen på
skolerne er der ikke reduceret på, så det giver også mulighed for at
rengøringsniveauet i højere grad kan være med til at forebygge smitte.
I BUF ledermail fra krisestaben er meldingen, at musik og idræt kan aflyses,
’hvis situationen besværliggør undervisningen i disse fag’.
DLF arbejder for at undervisningen af 0.-4. klasse, ligesom i foråret, kan
defineres som nødundervisning, så vi undgår de mange lærerskift, og at der
også reducere på de faglige mål for fagene.
Vi medsender link til pjecen: ’COVID-19’s betydning for arbejdsmiljøet’
pjecen er udarbejdet af DLF og giver inspiration til dialog om og
forebyggelse af coronasmitte på arbejdspladsen.
Følgende emner mener jeg skal være en del af TRIO’s drøftelse i arbejdet
for at sikre den størst mulige grad af sikkerhed på arbejdspladsen:
• Hvordan arbejder vi bedst muligt med forebyggelse og
risikovurdering?
• Hvordan begrænser vi antallet af kontakter i løbet af skoledagen?
• Hvordan sikrer vi, at der er tilstrækkelig kommunikation til
medarbejdergruppen?
• Hvordan skaber vi den størst mulige grad af forudsigelighed?
• Har alle i løbet af dagen mulighed for pause/restitution
• Kan vi gøre noget, der fastholder fællesskabet på arbejdspladsen i en
situation, hvor vi kun i begrænset omfang kan være sammen?
• Hvordan kan vi inddrage alle medarbejdere i arbejdet med at
forebygge og fastholde de aftalte retningslinjer?

Med venlig hilsen og god juleferie
Lars Sten Sørensen

