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Corona sætter stadigvæk
dagsordenen
Desværre; for hvem er efterhån-
den  ikke  rimelig  corona-
vingeskudt og i øvrigt dødtræt af
at diskutere corona, smittetal og
restriktioner. 

Vi er snart oppe på to år i bølge-
gang  med  utallige  benspænd,
krav, restriktioner, aflysninger og
udskydelser. Jeg kan huske efter
første hjemsendelse, lederne stå
i klasselokalet med en 2 meters
afstandspind,  for  at  få  overblik
over  om  eleverne  kunne  være
der, når de kom tilbage igen. 

Herefter  rullede  snebolden  for
alvor med   forældrebegræsnin-
ger  på  skolerne,  diskussion
omkring  værnemidler  og  visir,
møder  på  teams,  onlineunder-
visning,  rengøringsstandard,
nødundervisning,  diskussion  af
det  faglige  udbytte,  stamklasse-
opdeling,  afstandsreducering,
forskudte mødetider, zoneopdel-
te  frikvarterer,  smitterekorder,
test på skolerne, test derhjemme
og man kunne blive ved og ved
og ved. 

Og halleluja – nu kom nyheden
endelig om at undervisere i sko-
len må bruge mundbind! - Bare
ikke i undervisningen. 

Personligt  har  jeg  forsøgt  at
hænge  på  mens  jeg  i  mit  stille

sind  vekslede  konstant  imellem
frustration over manglende me-
ning til opbakning og forståelse,
for det er jo bare, sådan det er. 

Nu er vi så i 2022 og restriktio-
nerne  har  fundet  et  mere
afdæmpet leje til  trods for høje
smittetal,  som  ville  have  affødt
andre  og  større  armbevægelser
hvis det havde været i starten af
pandemien. Det hænger selvføl-
gelig  sammen  med  en  mildere
variant (men mere smitsom) og
en udvikling  i  diskussionen om-
kring  hvor  meget  det
sundhedsmæssige  aspekt  bør
fylde ifht. valget og mængden af
forholdsregler, vi tager. 

Alt i alt, så er langt de fleste eni-
ge  om  at  nedlukninger  ikke  er
vejen frem. 

Det  betyder  dog,  at  områder
hvor  smitten  florerer  i  særlig
grad  er  udfordret  med  mange
medarbejdere, som er syge eller

i  isolation.  Sammen  med  æl-
dreplejen  og  daginstitutionerne
er  skolerne  i  særlig  grad  ekstra
udfordret i disse uger. 

Medlemskursus udsat
På den baggrund har vi valgt at
udskyde  medlemskurset,  som
traditionelt ligger her i starten af
året  til  fredag/lørdag  d.  23/24
september 2022.

Generalforsamlingen  holder  vi
foreløbigt fast i (se næste side).
Den vil vi afholde torsdag d. 17/3
kl. 17 på Trongårdsskolen.

Skolenyt på mail
Dette  er  blot  en  opfordring  til
kredsens  pensionister  til  at  til-
melde  sig  Skolenyt  på  mail.  På
den måde får man det med det
samme og vi kan nedbringe for-
sendelsesudgifterne  en  smule.
Skriv gerne til 022@dlf.org 
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