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15.04.2020 
JAVP 

 

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 15. april 2020 
14.30-15.30 

 
 
Fraværende: Britt Bromark og Anne Skibdal deltog ind til 15.20 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Orientering fra formanden og kommunerne 

Kredsen har modtaget en henvendelse fra medlemsbladet Folkeskolen, som ønsker et interview med 

en lærer på +60 vedr. oplevelser med undervisning under Corona-nedlukningen. 

Vi modtager adskillige kredsudsendelser i løbet af ugen, hvor medlemmer bliver rådet til at spørge 

den lokale kreds til råds. Kredsen har ikke bedre svar end. F.eks. den praktiserende læge og 

sundhedsstyrelsen. Det sætter kredsen i et dilemma. 

Kredsstyrelsen tager afsked med Martin Stenmann på det førstkommende fysiske kredsstyrelsesmøde. 

Formanden orienterede om de igangværende periodeforhandlinger. De kommende forhandlinger om 

OK21 kan få et andet forløb, hvis Corona-krisen fortsætter og udvikler sig til en større økonomisk 

krise. 

Der har over påsken været forskellige udmeldinger vedr. risikogrupper og opstart. Elever med Covid-

19 i hjemmet skal ikke i skole, hvorimod personale med smittede i hjemmet gerne må gå på arbejde. 

DLF arbejder på at denne beslutning omgøres. Det er den praktiserende læge, der beslutter om en 

lærer er i risikogruppen. 

Der har været færre henvendelser til kredsen efter genopstart. Kredskontorets personale arbejder 

stadig hjemme fra. 

 

       Kerteminde Kommune Der er forskel på det forarbejde der er gjort af ledelsen på de enkelte skoler  

       Med henblik på opstart. Der er bestilt ekstra rengøring. Der rejser sig spørgsmål vedr. sikkerheds  

       afstand for eleverne og de sanitære forhold når eleverne på skift skal være væk fra skolen en hel dag. 

       Der afholdes Fælles-Med i dag. 

 

       Faaborg-Midtfyn FTR har haft kontakt til en del TR og det opleves at ledelsen på de enkelte skoler e  

       Er trådt i karakter og har forberedt genopstarten på en god måde. Nogle skoler er startet op i dag  

       resten følger efter. Nogle skoler har evt. brug for at rekvirere håndvaske. En enkelt skole fortolker 

       reglerne fra sundhedsstyrelsen meget restriktivt, så alle klasser skal være uden for på deres opmålte  

       område hele dagen.  

 

       Nyborg Alle skoler starter op torsdag. Rævebakke skolen og Heldagsskolen med alle elever. De fire 

       andre skoler starter op med 4-5 klasse torsdag og 0-3 klasse fredag. Ledelserne har forberedt både 

       elevers og læreres opstart. Enkelte skoler har brug for supplering af sanitære forhold. FTR har kun  

       modtaget en enkelt henvendelse.  

 

3. Status på verserende sager 

Formanden orienterede om en igangværende sag.  

4. Evt.                 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder:  

Der afholdes kredsstyrelsesmøde næste onsdag d. 22. april dagsorden og tidspunkt følger. 

 

 

Ved evt. afbud gives der besked til kredsen 080@dlf.org  

 

Lærerkredsen 
Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg – DLF Kreds 80  
Strandvejen 12,1. - 5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 79 09 - e-mail 080@dlf.org – www.dlfkreds80.dk  
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