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2. april 2020

Til Kredsstyrelsen
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 1. april 2020 kl. 10.30 – 11.30 via pc, tablet eller
cromebook.
Velkommen til Søren, der er ny TR på Holmegårdsskolen.

Referat:
1. Den aktuelle skolesituation
A: Nødpasningen, aktuel status, antal elever. Problemer med personale. Overvej situationen på skolen, vi tager en hurtig runde.
B: Nødundervisningen. Problemer?
C: Ferieaftalen. Status på ferieafviklingen, dialog.
D: Oplukning. Det må forventes, at når skolerne åbnes igen, sker det gradvis. Det kan være med formiddags/eftermiddagshold, delehold, afgangsklasser først m.m.
Afhængig af hvordan oplukningen sker, må der forventes en vis fleksibilitet i forhold til de
almindelige aftaler.
Opgaver der skulle have været afviklet i lukkeperioden, men som ikke har kunnet afvikles,
for eksempel skole/hjemsamtaler, klasserejser og/eller andre møder.
Bilag: Materiale ligger i drev under dagens kredsmøde og i Corona-information.
A: 6 skoler har 1 – 3 elever i nødpasning. 3 skoler har mellem 8 og 12 elever. Der er ikke
umiddelbart problemer med at få personale til at passe eleverne.
B: Der er ikke meldinger om problemer. Tvært imod er der mange positive historier og ros
til lærerne.
C: Det er vigtigt, at eleverne får undervisning af deres sædvanlige lærere. Der har været
lidt divergerende udmeldinger om forståelsen af den ”ferieaftale”, der blev indgået fredag
den 27. marts. DLF, KL og Skolelederforeningen er kommet med en fælles præcisering af
forståelsen af aftalen på skoleområdet. Den præcisering lægger sig godt op af den endelige
udmelding i Hvidovre.
Aftalen løber til og med 2. påskedag. De 3 hverdage før påske er afspadseringsdage og kan
ikke bruges som feriedage.
Hvis nogen holder ferie, er man ikke på arbejde.
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D: Udmeldinger tyder på, at dele af skolen kan genåbne efter påske. Det bliver næppe den
14. april, men mandag den 20. april er en mulighed. Vi er indstillet på, at arbejdstiden i
den første periode kan være anderledes end det normalt planlagte. Vi vil indgå i en dialog
med kommunen om nogle pragmatiske løsninger.
Konkrete afklaringer, for eksempel på klasserejser, må afvente at vi ved mere om, hvordan
og hvornår skolerne lukker op.

2. Planlægning af skoleåret 2020/21
Kort status på arbejdet på skolerne.
Flere skoler er gået i gang med fagfordelingen. I hvert fald de indledende drøftelser af
timefordelingen. De fleste følger deres oprindelige tidsplan.

3. Eventuelt
Der blev spurgt til afviklingen af de nationale test. 3 skoler skal afholde alle de nationale
test, mens 3 skoler er blevet udtrukket til at afvikle nogen af testene. Testene forventes
gennemført, når eleverne er tilbage på skolen.
Kommunalbestyrelsen søgte i efteråret om, at Hvidovre blev fritaget for de nationale test.
Det må derfor forventes, at det udelukkende er de skoler, der er blevet pålagt det af ministeriet, der gennemfører de nationale test.
Vi udsender et Nyhedsbrev om den aktuelle situation.
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