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Kære lærere og børnehaveklasseledere.

Næstved d. 14. april 2020

Det har været en ret turbulent påskeferie for jer alle. Udmeldingerne omkring genåbning af
skolerne blev timet lige op til skolernes påskeferie. Det blev derefter ”så som så” med ferie.
Generelt hører vi meget ros om jeres tackling af hjemmeundervisningen – som altid er I omstillingsparate og gør jeres ypperste for at løse udfordringerne. Nu venter endnu en ny opgave.
Vi ved, at I har gjort jer mange tanker om, hvordan den nye skoledag skal forløbe. I denne
sammenhæng er det vigtigt at huske på, at elevernes tilbagekomst til skolerne handler om
nødundervisning. Men selv nødundervisning skal jo forberedes og under helt andre vilkår
end dem, I er vant til. Derfor er det uden sund fornuft, at skolerne skal starte op på netop
dette tidspunkt. Både nationalt og kommunalt kunne man have valgt at trække åbningen et
par dage. Medarbejdere og ledere kunne dermed i ro og ordentlighed få sammensat en god
genåbning.
Der har ligeledes været meget uro omkring hvem, der bør komme i skole – og møde på arbejde. DLF har centralt arbejdet på højtryk for at få klare og ”med-menneskelige” udmeldinger fra ministerielt hold. De kom sent 2. påskedag. Hermed nyeste link fra undervisningsministeriet. https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-omcoronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning
Vi sørger ligeledes for at vores Facebookside opdateres jævnligt. Så følg os der.
Ved den mindste utryghed, fortolkningsproblemer eller andet, beder vi jer tage kontakt til
TR – eller Lærerkredsen. Vi følger op på hele situationen – og vil gøre vores til, at starten
bliver så tryg som muligt for alle. Vi håber, det kommer til at gå godt.
I håb om en god genåbning for alle
På vegne af Næstved Lærerkreds
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