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Erfaringer fra Coronaskolen
Før sommerferien lavede Kreds 25 et spørgeskema, der havde til formål at blive klogere på
erfaringerne fra Coronaskolen. Mange lærere svarede på spørgeskemaet og har bidraget
med værdifulde kommentarer. Under den første bølge af Covid-19 havde eleverne som udgangspunkt en kortere skoledag samt mindre klasser end under normale omstændigheder
(dog ikke på specialområdet). Lærerne oplevede over en bred kam færre møder og mere
koncentreret tid med de mindre grupper af elever. I den forbindelse er der et par nedslag i
undersøgelsen, som er værd at bemærke:


90% af lærerne vurderer, at eleverne til dels eller i høj grad profiterer fagligt af en
kortere skoledag.



90% af lærerne vurderer til dels eller i høj grad, at eleverne trives bedre på grund af
den kortere skoledag.

Flere af lærerne fortæller, at eleverne har haft mere overskud, og at deres koncentration
har været i top.
En lærer skriver: ”Jeg er forundret over, at de når det samme fra 8-12, som på en hel dag fra 8
-14…de er mere friske. Efter kl. 12 er de trætte og ikke modtagelige for læring.”
Derudover peger lærerne på, at rammerne har medført en stor social gevinst og bedre trivsel, hvilket forstærker elevernes modtagelighed for læring. Der har været ro og tid til nærvær samt fordybelse. Det har været muligt at fange konflikter i opløbet, og flere børn har
fået nye relationer på kryds og tværs. Lærerne slår desuden fast, at både de stille børn og
børn med faglige udfordringer blomstrer, da de pludselig kan gøre sig mere bemærket.
En lærer skriver: ”Svage elever putter sig langt mindre, når læreren har tid, og gruppen er
mindre. Det giver et blændende indblik i deres styrker og svagheder, som den normale skole
ikke giver rum for.”
En anden lærer fortsætter: ”De stille børn udvikles og gør sig mere bemærkede, da der ikke
er så mange i klassen.”
Flere lærere påpeger derudover, at de har oplevet øget arbejdsglæde. Det begrunder de
blandt andet med mere forberedelse, nedsat mødeaktivitet samt gladere børn.
Lærerne har desuden fået erfaring med virtuel undervisning og mødevirksomhed. Flere
fastholder, at det ikke kan stå alene, men i nogen grad kan fungere som supplement.
Hvis du ønsker at læse hele rapporten, kan du finde den her.

Ferie i skoleåret 2020-2021
1. september 2020 træder den nye lov om samtidighedsferie i kraft. Den betyder, at for hver måned,
du arbejder, optjener du 2,08 feriedage, som i princippet kan afholdes med det samme.
Den betyder også, at vi ikke kan nå at optjene feriedage til at afholde efterårsferien i 2020, med mindre alle lærere skulle afholde ferie på forskud. For at undgå dette har vi lavet en aftale med Albertslund Kommune, som bl.a. indeholder følgende:
Efterårsferien 2020 består for de fleste lærere af en feriedag og fire 0-dage. De fire 0-dage beregnes
som individuel forberedelse. Lærere, som har været ansat i kommunen siden 1. januar 2018, har en
feriedag fra miniferieåret, som overføres og afholdes. Lærere, som er ansat senere end 1. januar
2018 har ikke denne feriedag og vil blive fratrukket en dags arbejde i oktober måned.
I juli 2021 er der fire ugers kollektiv ferie for lærere ansat i Albertslund Kommune.
Det betyder, at lærere ansat før 1. september 2020, fremover (fra oktober 2021) vil afholde den 5.
ferieuge, som er optjent i foregående skoleår.
Du kan læse aftalen i dens fulde længde her.

Lej et sommerhus
Feriefonden er et tilbud om sommerhusleje til alle ansatte der er omfattet af ferieloven, har mindst 15
timers beskæftigelse om ugen og er fyldt 18. år.
Der er stadig mange ledige lejeperioder i løbet af efteråret og vinteren.
Kig ind på hjemmesiden
Er du ikke oprettet som bruger, så skriv til feriefondens administration, oplys dit medarbejdernummer, som står på lønsedlen og så får du adgang.
Kredsstyrelsen:

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
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