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Kære medlemmer!
KLF mener, at der er brug for klare og entydige retningslinjer i den nuværende situation, hvor
smittespredningen af coronavirus stiger voldsomt. Vi vurderer på baggrund af en lang række
henvendelser fra tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og fra bekymrede
medlemmer, at der skal handles nu. Vi kan se, at der er store forskelle på, hvordan de
københavnske folkeskoler håndterer situationen.

Der er brug for at holde afstand, grundig rengøring, jævnlig afspritning, håndvask og for at
antallet af personer, man som lærer og elev er i kontakt med, begrænses.

KLF er i jævnlig dialog med forvaltningen og arbejder gennem Danmarks Lærerforening på, at der
landspolitisk strammes op. Hvis vi fortsætter som nu, vil mængden af små og større smitteudbrud
gøre det meget svært at inddæmme smitten, og det er lige nu gennem den yngre del af
befolkningen, at smitten spreder sig.

Nedenfor har vi en række konkrete handlinger, der på henholdsvis kommunalt- og skoleniveau
samt landspolitisk har til formål at forhindre, at vi ikke ender med i stor stil at måtte hjemsende
klasser til fjernundervisning.

Vores forslag til konkrete handlinger på skolen, der vil kunne klares indenfor den
nuværende ramme:
Lærere og børnehaveklasseledere er kun på skolen i forbindelse med undervisningen af
eleverne og i elevpauser
Teamsamarbejde og personalemøder afvikles virtuelt
Forældremøder udskydes til situationen er normaliseret
Elevpauser holdes forskudt
Klasser samles ikke på tværs af årgangen og skoler
Styrket rengøring og afspritning af kontaktflader, herunder jævnlig rengøring af toiletter og
håndvaske
Der tilbydes værnemidler som mundbind og visir til de ansatte
Medarbejdere, der er i risiko på grund af kroniske sygdomme, får mulighed for at arbejde
hjemmefra

FORTSÆTTES NÆSTE SIDE

Derudover arbejder foreningen på, at vi landspolitisk får styrket sikkerheden på skolerne for børn og
ansatte, og her har vi følgende ønsker og behov for tydelighed:

At afstandskravene på 1 og 2 m. bliver bindende
At der lempes væsentligt på krav til pensum og eksamen
At man som lærer typisk kun er i en klasse, som undervises i en begrænset fagrække
At undervisningsdagens længde reduceres
At lærere og børnehaveklasseledere får hurtig adgang til testning
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