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OK21 og afstemning
Både i  Danmarks  Lærerforening
og  i  forhandlingsfællesskaberne
–  Forhandlingsfællesskabet  (FF)
og Centralorganisationernes Fæl-
lesudvalg  (CFU)  -  er  forlig
omkring OK21 landet. 

Nu  afventer  afstemning  om  re-
sultaterne  blandt  med-
lemmerne. 

Afstemningen vil  foregå i  perio-
den 6. april  kl.  8.00 til  19. april
kl. 09.

Alle stemmeberettigede, som er
registreret med en e-mailadresse
i Danmarks Lærerforenings med-
lemsregister,  får  tilsendt  en  e-
mail om urafstemningen med et
link til afstemningen. Alternativt
kan du afgive din stemme ved at
logge ind via dlf.org (Min side).

Læs  mere  om  forligene  og
afstemningen i  det  indstik,  som

er udsendt med fagbladet Folke-
skolen d. 25. marts 2021. 

På kredsen anbefaler vi at stem-
me  ja.  Denne  overenskomst
handler  mest  om  løn  og  nær-
mest  ikke  om  arbejdstid.  På
forhånd var forventninger dæm-
pet  pga.  de  økonomiske
konsekvenser af coronaens indt-
og, men reallønnen er sikret og
resultatet er ganske ok, omstæn-

dighederne taget i betragtning. 

Husk at afgive din stemme – det
er altid vigtigt med en høj stem-
meprocent. 

Genstart
Med små skridt nærmer vi os en
mere  normal  hverdag  i  skolen
med flere elever i klasselokaler-
ne og hvor er det  tiltrængt.  De
mange  måneder  med  nedluk-
ning,  skiftende  retningslinjer,
nødundervisning  og  under-

visning  bag  skærmen  har  ikke
været  lette.  Hverken  for  elever,
forældre eller lærere. 

Men hvor har det været positivt,
at få eleverne tilbage på skolen
igen  og  se  deres  gensynsglæde
og begejstring. Der er ikke noget
der så skidt så det ikke er godt
for noget og én god ting nedluk-
ninger  og  fjernundervisning  i
hvert fald har medført, det er, at
eleverne og omverdenen har op-
daget  hvor  vigtigt  og  dejligt  en
fast god skolegang er. 

Det er noget af en balancegang,
at  tilrettelægge  undervisningen
for de tilbagevendte elever. Der
er pres på for at levere god faglig
undervisning og få skolen tilbage
på  normale  præmisser.  Men
samtidig er der tusind restriktio-
ner og mange ændringer i alle de
normale organisatoriske rammer,
samtidig  med  at  der  er  et  op-
samlingsarbejde  ifht.  trivsel  og
det  sociale  sammenspil  og  fæl-
lesskab. Det faglige, fællesskabet
og  trivslen  skal  genetableres  i
klasselokalerne. Det er en kæm-
pestor og krævende opgave, som
vi står foran. 

Det grænser måske til lige lovlig
meget  selvros,  men  jeg  synes
faktisk,  at  det  er  imponerende,
som skolerne formår, at balance-
re  og  omstille  sig  hurtigt  og
meningsfuldt  til  de  skiftende
scenarier,  som  bliver  lagt  foran
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os.

Der er blevet slidt og slæbt for
at  holde  skolen  i  gang  under
corona så godt som muligt. Læ-
rerne  har  leveret  en  kæmpe
indsats, og det har kostet man-
ge  kræfter.  Det  har  været
frustrerende  og  usikkert,  når
man som lærer er  gået  på ar-
bejde med smitten som risiko. 

Måske har det medført en form
for   omstillingstræthed  hos
mange,  men  det  til  trods  har
lærerne og skolerne formået at
løfte  opgaven,  og  det  er  der
også blevet lagt mærke til i vo-
res omverden. 

Som  Gordon  Ørskov  Madsen
skriver i sit medlemsbrev:

”Danmarks  Lærerforening  vil  i
den kommende tid stå bag en
kampagne, som skal vise, at vi
lærere  er  klar  til  genstarten.
Kampagnen vil  sætte fokus på
de  gode  –  men  også  mindre
gode – erfaringer,  vi  har gjort
os  under  corona,  samt  den
værdi, lærerne har skabt trods
alle  udfordringerne.  Kampag-
nen  vil  også  pege  fremad  og
gøde jorden for den vigtige de-
bat  om folkeskolens  udvikling,
som skal tages op, når corona
er  lagt  mere bag os.  Der  skal
mærkbare  forbedringer  til.  Vi
sætter  genstart  på  dagsorde-
nen for at vise, at vi står klar til
fortsat  at  tage  ansvar  og  ind-
hente  det  tabte  efter  corona.
Og at der i den grad er brug for
lærerkræfter fremover.

Kampagnen  skal  ikke  ses  som
en negligering af den hårde og

udfordrende tid, lærere, elever
og forældre har været igennem
under  corona.  Nedlukninger,
fjernundervisning  og  skiftende
retningslinjer  har  presset  os
alle.  Nogle til  det alleryderste.
Det  er  ikke  glemt,  og  vi  ar-
bejder  i  Danmarks  Lærer-
forening stadig for at skabe de
bedste  og  mest  sikre  rammer
på skolerne for lærere og elever
i genåbningen og fremover.

Selvom det går den rigtige vej,
så  vil  den  kommende  tid  ikke
blive uden bump på vejen. Me-
get  er  stadig  ikke  åbnet
fuldstændigt, og der vil løbende
blive åbnet og lukket for skoler
lokalt  alt  efter  smitteudvik-
lingen.  Det  har vi  allerede set
flere eksempler på.

Jeg tør alligevel at være optimi-
stisk. For det lysner, og det har
vi brug for efter lang tids hårdt,
udfordrende og uvant arbejde.
Vi  har  alle  brug  for  en  gen-
start.”

Pensionistdag udskudt
Vi har pga. corona valgt at ud-
skyde  den  årlige  pensionist-
skovtur,  som vi  traditionelt  af-
holder i Maj. Vi håber at kunne
gennemføre den i efteråret, når
coronaen  forhåbentligt  er  på
retur og vi har færre restriktio-
ner og bekymringer at forhode
os til. 

Rettelse
Forvaltningen fik  i  sidste num-
mer et skud for boven, da det
blev præciseret at gåture i triv-
selsgrupper  kun  måtte  ske  i
små  grupper  med  en  voksen.
Det  var  naturligvis  sund-
hedsmyndighedernes  an-
befalinger  de  fulgte.  Helt  som
de skal. Derfor var kritikken fejl-
placeret.  Det  ændrer  dog  ikke
på  den  mærkelige  timing  ifht.
genåbning og de  store  elevers
tilbagevenden til skolerne. 
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