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Ny lokalaftale
Kommunen og kredsen har ind-
gået en lokalaftale og det er en
glædelig nyhed!

Efter den centrale overenskomst
blev stemt igennem efter A20, så
har der ligget en stor opgave hos
alle kommuner og kredse, at for-
søge  at  få  de  centrale
retningslinjer  til  at  spille  sam-
men  med  evt.  lokalaftaler  eller
starte samarbejdet op på ny. 

Vi har her i kommunen heldigvis
haft et helt andet udgangspunkt
og på mange måder er vores nye
lokalaftale ikke væsentligt ander-
ledes og fastholder nogle af  de
vigtigste elementer for at kunne
tiltrække og fastholde  gode læ-
rere. 

Vi  har  stadigvæk et  loft  på  un-
dervisningstimetallet  og  har
hegn om den individuelle forbe-
redelse, som er så vigtigt for at
sikre  en  hvis  kvalitet  i  under-
visningen. 

De forskellige elementer  og de-
taljer i aftalen vil blive foldet ud
på  skolerne  for  medarbejderne
sammen med tillidsrepræsentan-
terne og ledelserne.

Digital generalforsamling
På grund af corona afholder vi i
år  generalforsamlingen  digitalt
på  teams.  Se  den  foreløbige
dagsorden  herunder.  Vi  vil  sta-
digvæk gerne have tilmeldinger,
så giv besked til din TR. 

Pensionister skal tage kontakt til
kredsen  enten  på  022@dlf.org
eller ringe på tlf.: 45872621 hvis

de vil deltage. 

Vi skal bruge en mailadresse for
at koble deltagere til mødet. 

Den skriftlige beretning kan fin-
des på www.kreds22.dk 

Mærkelig timing
Nyheder om coronarestriktioner
kommer i  en lind strøm. Senest
nyheden  om  at  efterskoler  og
højskoler åbner i hele landet og
at elever i 5. - 9. klasse her i LTK
kan møde fysisk frem på skolen
én dag om ugen. 

Historier om mistrivsel og effek-
terne af det manglende samvær
med  klassekammeraterne  har
virkelig  fyldt  nyhedsbilledet  de
sidste par uger, så alle hilser vel
den  nyhed  100%  velkommen.
Hvor  vi  dog  glæder  os  til  at  se
alle vores dejlige elever igen på
skolen og hvor vi dog alle håber,
at  vi  snart  får  en  mere  normal
hverdag  –  måske  allerede  efter
påske!
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Derfor er det også mildest talt
en besynderlig timing, når for-
valtningen føler sig nødsaget til
at ”præcisere”, at gåture i triv-
selsgrupper kun må ske med en
voksen  og  højest  fire  elever.
Det betyder det facto at uden-
dørs  undervisning  kun  kan
foregå mutters alene og gåture
og  udendørsaktiviteter  i  små
elevgrupper  med  forældrenes
accept  ikke  kan  lade  sig  gøre
mere i skoletiden. Tiltag der el-
lers  efterlyses  over  en  bred
kam både fra elever,  forældre,
lærere og politikere i hele lan-
det. 

Det giver i mine øjne ingen me-
ning. 

Nationale test
En anden ting man få ticks og
tomme blikke af - er sagaen om
de nationale test. 

Selvom vi er i en helt særlig si-
tuation  foreløbigt  frem  til
sommerferien  og  skolerne  på
mange  punkter  har  en  daglig-
dag  som  er  markant
anderledes.  Skolerne  kører  jo
nødundervisning  med  særlige
forbehold i forhold til fag og ti-
metal, så fastholder regeringen
med en stædig Pernille Rosen-
krantz-Theil i spidsen, sin kurs i
forhold de nationale test. 

Selvom hovedparten af lærerne
ikke  mener,  at  testene  kan
bruges  som pædagogisk  værk-
tøj.  Selvom  forskere  siger  at
testene  ikke  kan  bruges  til  at
sige noget konkret om elevens
niveau.  Selvom  en  regerings-

nedsat  arbejdsgruppe  har  an-
befalet at afskaffe dem, som de
fungerer i dag.

Så  nej  -  alligevel  skal  de  fort-
sætte. 

Jeg vil gerne understrege, at in-
gen lærer har noget som helst
imod  test  og  prøver.  Tværti-
mod.  Specielt  efter  den  her
periode med fjernundervisning

og nedlukninger giver  det  god
mening, at teste sin elevgruppe
når  de  vender  tilbage,  men
hvorfor skal  vi  bruge de natio-
nale test,  når  det  efterhånden
er almen viden, at de er kom-
plet ubrugelige?

Det får mig til at tænke, at det
mest af alt handler om ikke at
tabe ansigt – koste hvad det vil!
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