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Kære medlemmer!
Det er en svær og uforudsigelig tid, vi befinder os i. Coronasituationen sætter i den grad
dagsordenen for, hvad der sker i Københavns Lærerforening, ude på skolerne og på øvrige
arbejdspladser med KLF-medlemmer og i resten af samfundet.

I KLF arbejder vi for, at det også er forsvarligt og sikkert at komme på arbejde i denne tid, hvor
corona-smittetrykket er højt og endda stiger.

Vi har i den kommende periode aflyst eller udskudt medlemskurser og fyraftensmøder, men håber
på, at situationen snart ændrer sig, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at mødes igen.

Coronasituationen
Udover de allerede kendte anbefalinger om at holde en meters afstand, vaske- og afspritte
hænder, hoste i ærmet, blive hjemme ved symptomer på corona samt at lade sig teste opfordres
der nu generelt i samfundet til at arbejde hjemme, hvis det kan lade sig gøre, mødes med få
mennesker, yderligere brug af mundbind og forsamlinger på max. 10 personer den næste tid.

Anbefalingerne gælder bare ikke for skolerne. Regeringen har prioriteret at holde skolerne åbne,
hvor hverdagen for eleverne skal være så tæt på en normal skolehverdag som muligt.

At der er nogle regler og anbefalinger i samfundet og andre rammer på skoler og institutioner
åbner op for usikkerhed og utryghed blandt de ansatte. Vi har hørt flere udtrykke: ”Corona
stopper åbenbart ved skoleporten.” Men nej, det gør den ikke! Der er smitte på de københavnske
skoler både blandt elever og personale. Smittetrykket her er bare ikke højere end i det omkringliggende samfund.

Når det politisk er besluttet, at skolerne skal være åbne, er det vigtigt, at der gøres alt for at
sikre, at smitten ikke spredes. Det betyder blandt andet, at de retningslinjer, der er på området,
skal være klare og tydelige, og de skal overholdes. Det arbejder KLF og DLF for. KLF blandt
andet i forhold til forvaltningen og DLF i forhold til Undervisningsministeriet.

DLF har rejst forskellige problemstillinger over for ministeriet; rengøring på skolerne, muligheden
for brug af værnsmidler som fx visir, fysisk tilstedeværelse på skolerne udover undervisningen,
blande elever fra forskellige klasser, prøve/eksamen i nye fag uden eleverne har haft tilstrækkelig undervisning det forgangne år, og at retningslinjerne/anbefalingerne indeholder
for mange ”hvis det kan lade sig gøre” og ”bør”.

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

Undervisningsministeren sagde på et pressemøde 25. oktober, at kommunerne skal sørge for
sikkerheds-mæssigt forsvarlig rengøring, lærerne kan bruge visir, anbefalingerne skal overholdes,
og der skal ekstra fokus på ikke at blande klasser. Der arbejdes i DLF på højtryk for at få
ministeren til at forholde sig til problemstillingerne, så der findes forsvarlige, klare og tydelige
løsninger - også på skoleområdet. Den seneste melding fra ministeriet er, at der nu må bæres
visir i skolen.

I Københavns Kommune følger Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefalingerne fra Undervisningsministeriet. Der er en corona-krisestab i forvaltningen, som følger udviklingen, skriver mails til
lederne med sidste nye tiltag, tager de problemstillinger medarbejderorganisationerne rejser op
og skriver ud, hvordan man skal agere på skolerne.

Det er her, vi som fagforening, kan rejse de problemstillinger, I oplever. Vi kan se, at der rigtig
mange steder er et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og
ledelse i forhold til corona-problemstillinger.

Vi kan også se, det har betydning for arbejdsmiljøet, at retningslinjer, vejledninger og nye anbefalinger er klare, tydelige og kendt af alle på arbejdspladsen. Eksempelvis har forvaltningen
26. oktober udsendt en række anbefalinger, der bør overvejes og følges:

Det bør indledningsvis overvejes, om hele eller dele af mødet kan afholdes digitalt.
Kan mødet holdes et sted med plads til den nødvendige afstand på minimum 1 m. og at alle
deltagere sidder ned under arrangementet (ikke ansigt-til-ansigt).
Er der mulighed for at alle udfører håndhygiejne inden og efter mødet starter.
Er det muligt at afkorte mødets længde – er der fx punkter, der kan orienteres om skriftligt.
At deltagere bedes om at blive hjemme, hvis de har symptomer eller er nære kontakter til
smittede.
Er det nødvendigt at servere fx kaffe, kage mv., hvis ja, skal det portionsanrettes og/eller
serveres.
At der sikres grundig udluftning før og efter mødet – og gerne 5-10 min. gennemtræk pr. time.
At der undgås trængsel og tæt kødannelse ved indgang, udgang og toiletter. Der kan med
fordel arrangeres ensretning i forbindelse med ankomst og afgang.
Alle aktiviteter skal fortsat ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes gældende
anbefalinger – herunder selvisolation, hygiejne og afstand.
Der bør være opmærksomhed på at have de fornødne kontaktdata til rådighed om deltagerne
i tilfælde af, at der bliver behov for smitteopsporing.

Det er vigtigt, sådanne anbefalinger kommer ud og efterleves i hele organisationen.

Oplever I forhold, som ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, så henvend jer til jeres tillids- eller
arbejdsmiljørepræsentant. Kan problemet ikke løses lokalt, vil vi opfordre til, at der tages kontakt
til KLF.

Med venlig hilsen
Lars Sørensen, formand og Inge Thomsen, næstformand

