
Kære kollega 

 

De sidste 5 uger har vendt op og ned på det arbejde, vi hver især udfører. Der er blevet trukket 

på vores kreativitet, vores muligheder for at tilfredsstille vores elever og deres forældre, vores 

IT-kompetencer og ikke mindst på vores hverdagsliv både i og uden for hjemmet. 

 

Uanset hvor vi bevæger os i kommunen møder vi kun rosende ord om den opgave, lærerne i 

Albertslund Kommune har påtaget sig efter nedlukningen af  skolerne. Opgaven er ikke og har 

ikke været let, og mange af os oplever i denne tid helt andre arbejdsopgaver og arbejdsgange, 

der kræver meget af os. På få uger har lærerne omstillet sig fra deres vante undervisning til 

fjernundervisning og videre til udeskole. Vi er glade for at omverdenen også ser og anerken-

der, hvor konstruktivt lærerne går til sådanne nye opgaver, der kræver hurtig omstilling.  

 

Nu skal vi til et nyt kapitel, nemlig den kontrollerede genåbning, som igen vil kræve meget og 

nyt af alle os lærere. Genåbningen rejser mange nye spørgsmål, glæder og bekymringer. Jeres 

tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter samt vi i Kreds 25 følger og har fulgt gen-

åbningsplanen for skolerne i Albertslund tæt. Der er mange retningslinjer, der skal følges og 

arbejdet er i fuld gang. Albertslund kommune har lavet denne genåbningsplan, hvor siderne 7 

og 8 især handler om skolernes opstart og et afsnit om særlige forhold på Brøndagerskolen. 

Generelt har skolerne god plads inde og ude, hvilket er en stor fordel i disse tider. 

 

Kommunerne griber genåbningen meget forskelligt an. Det er vores overbevisning, at Alberts-

lund forsøger at skabe gode vilkår for både børn og ansatte. Det betyder ikke, at alt er i orden 

på skolerne, men fundamentet for at sikre en god genåbning er til stede. Der er bump på vejen 

og vi opfordrer dig til, når du møder bump, at søge løsninger i dialog med dine kolleger, de 

tillidsvalgte og lederne. 

 

Vi hører meget gerne fra jer om jeres oplevelser, glæder, bekymringer, spørgsmål osv. Skriv 

endelig til os på 025@dlf.org 

 

Danmarks Lærerforening har svar på mange generelle spørgsmål i forbindelse med den nuvæ-

rende situation og vi anbefaler dig at læse med her. 

 

Desværre betyder situationen, at vi må udsætte og aflyse flere arrangementer, se nærmere på 

næste side. 

 

PAS PÅ JER SELV OG HINANDEN 

 

Hilsen Maiken, Christian, Pia og Thomas 
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I disse Corona-tider…. 

http://www.kreds25.dk/media/13407083/oekonomiudvalget_13-04-2020_punkt_3_bilag_1_plan_for_genabning_af_daginstitutioner_og_skoler_05klassedocx-3.pdf
https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/coronavirus-og-ansaettelsesregler


Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00- 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 
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De kommende arrangementer? 

Generalforsamlingen 

Kredsens generalforsamling bliver afholdt. Så længe, der er et forsamlingsforbud i 

Danmark, afventer vi at sende en ny indkaldelse. Jf. vores vedtægter sendes indkal-

delsen med mindst 3 ugers varsel.  

 

TR-valget 

I vedtægterne for Albertslund Lærerkreds står der også, at TR-valget skal ske se-

nest 3 uger efter afholdelse af generalforsamlingen. Det har vi ikke mulighed for at 

ændre på, hvilket betyder at de TR, der lige nu er på skolerne, fortsat er valgt indtil 

en ny afstemning kan gennemføres. 

 

Kredsweekenden 

Lige nu er det uafklaret, hvad vi gør med kredsweekenden. I vil høre nyt, når vi ved 

mere.  

 

Fredagsbar 

Fredagsbaren bliver genoptaget, når vi igen kan få lov til at forsamles mere end 10 

mennesker, og så glæder vi os til at se så mange af jer, så vi sammen kan skåle for, 

at coronakrisen er endeligt overstået.   

 

 

 

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK
https://www.facebook.com/kreds25/?eid=ARDAKInYCuyXJyJi-rSgstQQGaGeJ_gaVTji7rhBul4BAQwoV3-wHkjz8c9AzBA-9xddl_mBCZbMS2cK

