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6. maj 2020

Til Kredsstyrelsen
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 6. maj 2020 kl. 10.30 – 11.30 via pc, tablet eller
cromebook.
Afbud: VK

Referat:
1. Den aktuelle situation på skolerne
Aktuelle problemer
Status. Problemer fremsendes så vidt muligt inden mødet.
Der var en runde med tilbagemeldinger på, hvordan det stod til på skolerne. Ikke så meget
undervisningens afvikling, men mere i forhold til sygdom og en mulig tilbagevenden for
6-10. klasse. Pause-problematikken er stadig en udfordring nogle steder. Flere steder tages
udskolingslærere med ikke-læsbare timer (fx Idræt, Madkundskab) ned og har nødundervisning i et tilsvarende antal timer i 1.- 5. klasse.
En enkelt skole meldte om adskillige sygemeldte lærere. En anden om lærere, der var
hjemme på grund af lange svartider på en Corona-test.
Drøftelse af muligheden for at få 6-10. klasse tilbage på skolerne. Det er lidt uklart, hvorvidt der er lokaler samt medarbejdere til at gennemføre det og i hvilket omfang eleverne i
så fald ville kunne modtage undervisning. Nogle skoler har mindre vanskelige forudsætninger end andre. Der var enighed om, at når udmeldingen fra regeringen forventes at
komme op til weekenden, vil man under alle omstændigheder ikke være klar til at starte op
mandag morgen.
Følgende spørgsmål blev rejst:
Skal hjemmeundervisningen fortsætte sideløbende med en delvis tilbagevenden til skolen
for de store elever.
Hvis de store elever skal være i klasselokaler om eftermiddagen, hvor de små har været
om formiddagen, hvad gør man så med størrelsen på skolemøblerne?
Hvis man skal være i andre lokaler end skolens, hvad så med APV?

2. Generalforsamling
Hovedstyrelsen drøfter mulighederne på møde 4. maj. Status hvis der foreligger nyt.
Bilag:

Indstilling til hovedstyrelsen om TR-valg og generalforsamling
1

Vi afventer, om der bliver åbnet op for, om man kan samles flere end 10 personer. Så planlægger vi en fysisk generalforsamling. Ellers bliver det en virtuel.

3. Periodeforhandlingerne
Kort orientering – hvis der forligger nye informationer.
Al tilgængelig info er sendt ud. FE orienterer videre efter kredsformandsmødet i morgen.

4.

Eventuelt
Udligningsreformen er der skrevet om på Facebook-siden.
Der var nogle forespørgsler vedrørende retningslinjer på corona blandt eleverne.
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