Nyt fra Kredsen
Kære medlemmer

januar 2022

Du og dine kære ønskes alle et rigtigt godt nytår med tak for det gamle. Jeg håber, at vi 2022 kan
sige farvel til Corona eller i det mindste kan leve vores liv tættere på den måde, som vi har været
vant til tidligere. Jeg håber, at du og dine kære ikke er blevet smittet, men jeg ved også, at flere og
flere medlemmer desværre smittes med Corona. Hvis smitten kommer fra ens arbejdsplads, er det
vigtigt at anmelde det som en arbejdsskade, særligt i forhold til evt. senfølger af sygdommen.
Kontakt din ledelse/TR/AMR, de kan hjælpe dig. Vores arbejdsliv er i forskellig grad her i starten
af 2022 til stadighed meget påvirket af Corona afhængig af vores arbejdsopgaver. I Fredericia
Lærerkreds følger vi situationen meget tæt og er i løbende dialog med arbejdsgiverne. Den seneste
tids kraftigt stigende antal smittede giver anledning til øget bekymring, dette bliver særligt aktuelt,
da Fredericia Kommune har den højeste smitteincidens i trekantsområdet. De meget høje smittetal
for undervisere i grundskolen før jul giver også en bekymring i forhold til trygheden og sikkerheden
på arbejdspladserne. Vi har derfor efterspurgt en klar og tydelig udmelding fra direktøren for Børn
Unge og Kultur, Mette Heidemann, og hendes svar er: Kommunen passer bedst muligt på børn og
de professionelle i skolen. Ledelsen tager smittesituationen, arbejdsmiljøet og de gældende
nationale retningslinjer meget alvorligt. Hun er enig med Fredericia Lærerkreds i at der skal lokale
drøftelser til mellem skoleledelsen, TR og AMR i denne situation. Arbejdet skal organiseres så
sikkert som muligt ud fra de nationale retningslinjer.
Fredericia Lærerkreds har derfor en forventning til at vore medlemmer på grundskoleområdet kan
møde - lidt - mere betryggede på arbejde efter elevernes juleferie. Undervisningsministeriets
retningslinjer og anbefalinger for grundskolen ved genåbningen den 5. januar ligger også klar, og
må implementeres på skolerne efter dialog med de tillidsvalgte. Fredericia Lærerkreds vil opfordre
til, at anbefalingerne bruges fuldt ud på skolerne, lad os nu også bruge de erfaringerne vi har gjort
os tidligere. Små hold/stamklasser, forkorte skoledagen, to-lærerordninger, effektive test,
værnemidler, rengøring og ikke mindst den sunde fornuft. Heller ikke i en Corona situation behøver
vi at have verdens længste skoledag, faktisk netop ikke.
Fredericia Kommune opfordrer alle ansatte til så meget hjemmearbejde som muligt og til at afvikle
så mange møder som muligt på TEAMS efter dialog med ledelsen. Fredericia Lærerkreds vil fortsat
følge området tæt i dialog med både TR, AMR og ledelsen i kommunen.
Der gælder særlige restriktioner i samfundet generelt og for alle arbejdspladser gælder det, at der
opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt. Alle medarbejdere opfodres til så vidt
muligt at holde afstand (dog ikke gældende i undervisningssituationen) I grundskolen har
medarbejderne ret til at bære visir og for forældre og besøgende er der krav om mundbind. Alle
elever og ansatte opfordres til at blive testet 2 gange om ugen fra den 5. januar. På SOSU skolen er
der krav om mundbind eller visir når man færdes på skolen og i fællesområder, dette er dog ikke
gældende i undervisningen og til eksamen. Også her har medarbejderne ret til at bære visir. Alle
medarbejdere skal have et gyldigt Corona pas når man er på arbejde, dette efterprøves af ledelsen
ved hjælp af kørekortmodellen (dvs lejlighedsvis kontrol).
Fredericia Lærerkreds holder fortsat kontoret åbent, men vi opfordrer til at booke tid før et besøg, så
vi kan mødes så sikkert som muligt enten fysisk eller virtuelt.
Med et lille håb, hermed et varsel om Generalforsamling i Fredericia Lærerkreds fredag den
18.marts fra klokken 16.00.
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