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Medlemsbrev 5 - marts 2020 
 
Det er en meget hektisk situation, vi befinder os i. Vi bliver mødt med nye dagordener og 
udfordringer hver eneste dag. Selvom kredskontoret holder lukket, så arbejder vi på højtryk, men 
mange opgaver er besværliggjort af, at vi kører, samtidig med at vi asfalterer.  
 
Den samme oplevelse er jeg helt sikker på, at I også oplever. Langt de fleste af jer arbejder 
hjemmefra med at sikre, at eleverne bliver undervist, så de kan få så normal en undervisning som 
muligt, når man ikke kan være sammen med sine klassekammerater, eller få hjælp eller feed back 
fra sine lærere. Andre lærere er på skolerne, hvor der er nødpasning eller undervisning. I har 
selvfølgelig i disse dage en særlig opmærksomhed på de udsatte elever, der kommer fra meget 
sårbare hjem, og jeg er slet ikke i tvivl om, at nogle af dem kan få brug for at komme i skole, så den 
del af deres hverdag, bliver så normal som muligt. 
 
Også PPR og UU er udfordret i deres arbejde, og her må man ty til alternative måder at holde 
møder på.  
 
Under alle omstændigheder tror jeg, at man må væbne sig med tålmodighed. I første omgang er vi 
på den anden side af påskeferien, inden skolerne er i gang igen, men jeg er bange for, at det 
kommer til at vare endnu længere.   
 
Det er selvfølgelig vigtigt med et højt informationsniveau fra DLF, og selv om de ligger vandret, har 
de svært ved at følge med. Det er jo de samme personer, der skal løse opgaverne, som også skal 
informere ud til medlemmerne. Jeg vil herigennem prøve at komme med et skriv, om nogle af de 
emner, der er i øjeblikket. 
 
Fælleserklæringen 
Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået en aftale om den såkaldte Fælleserklæring. 
Erklæringen har til formål at sikre, at de nødvendige opgaver i kommunerne fortsat kan varetages, 
også i en situation, hvor der for alvor bliver pres på sundhedsvæsenet samtidig med at en del af de 
kommunalt ansatte, selv kan være syge.   
 
DLF har naturligvis også tilsluttet sig Fælleserklæringen. Vi bakker op om, at vi med den danske 
model sammen skal finde løsninger på krisen, der følger af Covid19 pandemien. For vores 
medlemmer betyder det indtil videre, at vi indgår i nødpasning og arbejde med særligt udsatte. I 
takt med at situationen udvikler sig, kan andre tiltag komme på tale. 
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Vi lægger vægt på, at løsningerne skal findes i et samarbejde og med inddragelse af TR og 
organisationen, herunder kredsen i forhold til kommunen. Desuden vil det også være sådan, at når 
vi accepterer en langt større fleksibilitet på medlemmernes vegne, så forventer vi, at det ikke kan 
medføre urimelige ansættelsesmæssige konsekvenser for den enkelte. Blandt andet derfor skal 
aftalerne være på plads.  
 
Jeg er vidende om, at kommunerne allerede nu er i gang med at indhente oplysninger om, hvilke 
medarbejdere indenfor andre fag, der har sundhedsfaglige uddannelser, så man kan gøre brug af 
dem, hvis, jeg tror snarere, det er, når situationen spidser til. Vi har pt ikke lavet aftaler med nogle 
af vores kommuner. Som kreds har vi selvfølgelig nogle opmærksomhedspunkter, hvis det bliver 
aktuelt, men jeg håber, at vi i fællesskab finder nogle gode løsninger, hvis det bliver nødvendigt at 
flytte medarbejdere over i opgaver uden for deres normale faglige område.  
 
Vi modtager mange spørgsmål og bekymringer fra vores medlemmer, og vi forsøger at svare så 
godt som overhovedet muligt ud fra den viden, vi på tidspunktet har. Men vi ved også, at der hele 
tiden justeres i de lag, der ligger over os. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
enten din tillidsrepræsentant eller kredsen. 
 
Forhandlinger 
Periodeforhandlingen fortsætter selvfølgelig, dog under væsentlig sværere betingelser. Målet er 
fortsat en aftale, der skal bidrage til at løse de 5 punkter, som lærerkommissionen pegede på 
skulle adresseres i en ny arbejdstidsaftale. 
 
Også her vanskeliggøres kommunikationen af, at vi ikke kan mødes fysisk. Flere af de planlagte 
møder er i hvert fald aflyst, og al inddragelse kommer til at foregå via Skype. Som med alt andet i 
denne tid, så tror jeg også, vi bliver gode til at holde virtuelle møder. 
 
Forhandlingen fortsætter, men der tages løbende bestik af, om det er muligt at afslutte den på det 
planlagte tidspunkt, som er sat til den 27. april. Jeg vil forsøge at holde jer orienteret så godt som 
muligt, enten via jeres tillidsrepræsentant eller i form af medlemsbreve. 
 
Også forhandlingen om en arbejdstidsaftale i Jammerbugt Kommune fortsætter, og jeg har en 
forhåbning om, at det lykkes os at få en aftale i hus. Vi vil selvfølgelig orientere og inddrage vores 
tillidsrepræsentanter, når vi kommer tættere på en afslutning. 
 
 
Til slut vil jeg appellere til, at vi alle udviser den størst mulige fleksibilitet, så vi kan komme 
igennem denne krise uden alt for mange menneskelige omkostninger. 
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