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14. maj 2020

Til Kredsstyrelsen
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 13. maj 2020 kl. 12.15 – 14.00 via pc, tablet eller
cromebook.

Referat:
1. Periodeforhandlingerne
A) Status efter kredsformandsmøderne 7. og 13. maj. Forhandlingerne forventes reelt afsluttet 17. maj. Derefter skal aftalen teknisk sammenskrives, hvis der er et resultat. Der
holdes kredsformandsmøde den 24. maj om resultatet, der derefter offentliggøres.
B) Information til vores medlemmer?
Bilag:

Orientering fra FE 7. maj
Orientering fra Anders Bondo 11. maj
Medlemsbrev 11. maj
Beskrivelse af mulig aftale 11. maj

A) Status efter kredsformandsmøderne:
FE orienterede kort fra det seneste kredsformandsmøde omkring periodeforhandlingerne. Der forhandles stadig. Planen er, at den politiske del af aftalen skal være klar søndag den 17. maj. Herefter skal den gennemskrives, teknisk gennemgås, så den kan offentliggøres den 24. maj. Hvis der indgås en aftale, skal den til afstemning blandt medlemmerne.
Meget tyder på, at OK-21 bliver udskudt og ender som OK-22. Det har betydning for
vores arbejdstid, hvis der ikke indgås en aftale nu.
Derefter var der en drøftelse af udsigterne til en aftale og hvordan vi agerer frem mod
den.
B) Information til vores medlemmer:
ABC har sendt et medlemsbrev ud til medlemmerne. Drøftelse af, hvad vi gør som
kreds. Det er forskelligt, hvor meget spørgsmålet fylder på den enkelte skole, hvilket
formentligt skyldes den nuværende situation. Der var nogle forskellige ideer til, hvordan vi informerer. Hvis man som TR mangler noget, så kontakter man FE.
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2. Den aktuelle situation på skolerne
A) 6. – 10. klasse skal fysisk tilbage til undervisningen den 18. maj. Afstandskravet mellem eleverne nedsættes fra 2 meter til 1 meter.
Den nærmere tilrettelæggelse af genåbningen af skolerne for de store elever vil ske
"inden for de sundhedsfaglige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab" (citat fra
aftalen). De konkrete retningslinjer drøftes i partnerskabet, der består af Undervisningsministeriet, KL, Skolelederforeningen og DLF ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
De konkrete retningslinjer forventes først sent onsdag eller tidligt torsdag.
Overvejelser på skolerne om betydningen af disse beslutninger og de udfordringer, der
følger med.
B) Arbejdsskade
Smitte med COVID-19 vil efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade.
For at kunne anerkende sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade, skal den sygdomsramte kunne sandsynliggøre, at vedkommende har været i kontakt med personer,
der har været smittet med COVID-19 i forbindelse med arbejdet.
Det skal kunne sandsynliggøre, at man har været i kontakt med personer, der har været
smittet med COVID-19 i forbindelse med sit arbejde. Skolen bør registrere alle tilfælde
af positive coronasmittede både blandt elever og personale.
Bilag:

Generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 10. maj
Retningslinjer fra Undervisningsministeriet (kommer forhåbentlig 12/5)
Kredsudsendelse 52 om personer i risikogruppen
Aktuelt om Arbejdsmiljø nr. 4 – maj 2020

A) 6. - 10. klasse tilbage på skolerne - afstandskravet mellem eleverne sænkes til 1meter.
Der er Center-MED torsdag (flyttet til fredag), hvor mulighederne skal drøftes. Der
skal være 1 meter mellem eleverne, men 2 meter mellem lærer og elev. Der rejser sig
mange spørgsmål, men der afventes stadig retningslinjer fra BUVM.
Derefter var der en runde med situationen på skolerne. Det er forskelligt, hvor meget
der er tænkt. De fleste steder afventer man retningslinjerne fra ministeriet. Andre steder
er man mere eller mindre indstillet på, at alle elever skal tilbage på mandag (18/5). Det
vil helt klart skabe udfordringer, hvis man vælger sidstnævnte. Det er kredsstyrelsens
opfattelse, den bedst mulige tilbagevenden for eleverne vil være en gradvis tilbagevenden som med de yngste elever. Fuld tilbagevenden bør først ske i uge 22. Så kan man
bruge de 3 dage i uge 21 til at tilrettelægge tilbagevenden og eventuelt afprøve det
klassevis. Det vil give en tryggere tilbagevenden for både lærere og elever.
Pausetiden kom op igen. Mange steder kan man godt få det til at fungere. Hvis det ikke
fungere, så er det ledelsens ansvar at løse problemet. Tilbagemeldingerne tages med på
Center-MED.
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Opgørelsen af arbejdstiden er stadig en udfordring nogle steder.
Flere gav udtryk for, at den nuværende undervisningssituation i 0. – 5. klasse efterhånden skaber en træthed blandt personalet. Der er også stor usikkerhed om, hvor længe
det skal fortsætte. Hvad sker der efter sommerferien? Bekymringen tages med på Center-MED mødet.
B) Arbejdsskade:
Der er kommet nogle retningslinjer for COVID-19 i forhold til arbejdsskader. Kan det
dokumenteres, at en smittet medarbejder har været i kontakt med smittede elever, medarbejdere, forældre eller andre på skolen, så skal det registreres som en arbejdsskade.
Gør AMR opmærksom på den retningslinje.

3. Generalforsamling
Vi afholder generalforsamlingen den 16. juni kl. 16.30. Vi ved endnu ikke, om vi kan holde
den fysisk. Antallet af personer, der må forsamles, hæves sandsynligvis den 8. juni fra de
nuværende 10 til enten 30 eller 50 personer.
Det foreslås, at vi holder generalforsamlingen fysisk, hvis det hæves til 50 personer. Det
kræver, at vi har et sted, vi kan afholde generalforsamlingen.
Vi afholder en generalforsamling i fysisk form, hvis forsamlingsforbuddet hæves til 50.
Ellers bliver den 16. juni en virtuel seance. Sidstnævnte skaber nogle udfordringer, primært i forbindelse med valg.
Vedtægter og retningslinjerne skal selvfølgelig overholdes.
Ideer til sted er velkomne.
Der mangler også at blive afholdt et par valg til TR. Det arbejdes der på.

4.

Eventuelt
Lærerkalenderen er udkommet. Byd ind og hent.
Emner til et nyhedsbrev er velkomne.
Der kommer nye sedler på lønreferater ud via mail.
Vi holder et kort møde næste onsdag kl. 10.30.

ORD: MRA

REF: RB
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