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A20 fortsat

Implementering af A20
Arbejdet med den centrale arbejdstidsaftale (A20) er
godt i gang i begge kommuner. Processen er, i begge
kommuner, forløbet ud fra 4 A’er. Nemlig Afklaring,
Aftale, Aflevering og Anvendelse.
Vi er stort set færdige med afklarings- og aftalefaserne
og skal til at nedskrive vores afklaringer og fælles forståelser af A20, samt de aftalte suppleringer og/eller
fravigelser til A20. Dette forventes færdigt medio januar, så vi er klar til en fælles aflevering ultimo januar
for TRIO’erne.
Så skulle I meget gerne være/blive klar til anvendelsesfasen ude på skolerne/arbejdspladserne, hvor A20 gælder. Her kommer TR og I til at spille en central og
afgørende rolle mht. prioriteringer af opgaver og anvendelse af jeres arbejdstid. Det vil både TR, AMR og
I blive understøttet i på forskellige måder, så planlægningen af næste skoleår kan blive en god, gennemsigtig
og retfærdig proces. Meget mere om det senere.
Processen i begge kommuner er foregået i et samarbejde mellem LFL, kommunen (sektor-/centerniveau) og
Skolelederforeningen. Det har været gode, konstruktive og frugtbare møder om afklaringer, forståelser og
forhandlinger af hhv. suppleringer/fravigelser.
I aftalens præambel står der bl.a.: ”Kernen i aftalen er
et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes
muligheder for at kunne udøve deres professionelle
dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven.”
Det har LFL ikke bare forhåbninger, men en stærk
overbevisning om, at A20,sammen med vores nye
lokalaftaler i de to kommuner, kan føre til – inden for
de rammer og ressourcer, der politisk er afsat til at
holde skole giver mulighed for.

DLF/LFL har klare indikatorer for retningen mod
og ankomsten til målsætningerne, samt hvilke forbedringer A20 skal medføre for lærernes arbejdssituation her og nu. Nemlig, som vedtaget på kongressen d. 23/9 at lærerne:
 Oplever, at der skabes sammenhæng mellem tid
og opgaver
 Oplever et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse
 At forberedelsestiden er blevet prioriteret
 Oplever en tydelig prioritering af opgaverne og
gennemsigtighed om planlægning af skoleåret,
herunder fordelingen af opgaver
 Som kollektiv har indflydelse på ledelsens prioriteringer af lærernes arbejdstid
 At viden om, hvordan der skabes den bedst
mulige undervisning, lægges til grund for prioriteringen af lærernes arbejdstid i kommuner og
på skoler
Disse målsætninger vil derfor indgå i evalueringen
af udmøntningen af A20. Derudover er der aftalt et
fælles evalueringsforløb mellem DLF og KL over
flere år.
Kredsens afsæt for arbejdet med og samarbejdet om
A20 er – ”God skole laver vi sammen!”
Du kan læse A20 her (pjece: læse- og printvenlig)

Løntjek 2020
Løntjek 2020 blev, som så meget andet, stærkt coronaramt. I år har det kun været muligt, at TR har
gennemført løntjekket på egen skole/arbejds- plads,
hvilket der var lagt op til at gøre i okt./nov. Det
håber jeg I har benyttet jer af, så I har fået rettet
eventuelle fejl/mangler i jeres aflønning.
Har du ikke fået tjekket din lønseddel, kan du
altid få det gjort – året rundt. Henvend dig til din
leder/TR, hvis du er i tvivl.
At det kan betale sig viser sig hvert år, hvor vi finder vi en anselig sum forårsaget af fejl og mangler
på lønsedlen. I 2019 beløb det sig til et sted mellem
150-200.000 kr. – kun for dem, som fik et løntjek.

Corona
Corona/Covid 19 har strammet grebet om samfundet
og skolerne yderligere. Nu med de skærpede restriktioner gældende for hele Danmark – og foreløbig til og
med d. 3. januar. Forhåbningen er, at skolerne kan
starte op efter juleferien på samme vilkår som efter
sommerferien. Om det bliver tilfældet udmeldes formodentlig omkring årsskiftet. Men vi skal nok ruste
os på en forlængelse af nuværende situation og vilkår
for at drive skole i starten af 2021 også.
Coronaskolen har nu stået på i 9½ måned, og alle er
ved at være godt slidte. Kontakttallet, problemstillinger og forholdene for at holde skole og udføre arbejdet bølger frem og tilbage. Retningslinjer og anbefalinger giver ikke tryghed i nær samme grad som før
sommerferien. Det er foreningen meget opmærksom
på og meget optaget af såvel centralt som lokalt. Vi
har et ønske om så vidt muligt at holde skolen åben,
men det skal ikke ske på bekostning af lærernes og
elevernes sikkerhed og sundhed.
Det bør rejse overvejelser om, hvilken skole det er
muligt at gennemføre under disse betingelser?
Nogle af de ting, DLF har bragt op, handler om ekstra
rengøring, lempelse af kravet om ”normal” undervisning, holddeling og skoledagslængde.
Lokalt har LFL opfordret begge kommuner til at genoptage/opgradere det gode samarbejde om ”coronahverdagen” med FTR’erne fra før ferien. Og, LFL vil
ligeledes opfordre til et godt og tæt TRIO-samarbejde
om coronahverdagen på skolerne/ar-bejdspladserne.
Senest har DLF på den ekstraordinære kongres d. 8/12
vedtaget og fremsendt en udtalelse til undervisningsministeren om Covid 19, som kan læses her
Alle kan overbelastes kort tid, men ingen kan
overbelastes hele tiden!

Corona og arbejdsskade
Hvis man bliver smittet med Coronavirus og testet
positiv for Covid 19, skal man så anmelde det som
arbejdsskade?
Det korte og generelle svar er ja! Det skal man, men
det kræver, at man kan dokumentere, at man er blevet
smittet qua sit arbejde/på arbejdspladsen. Det kan
være meget vanskeligt at påvise. Derfor er en sandsynliggørelse ”nok”.
Kontakt din AMR eller kredsen for rådgivning,
hvis tilfældet er ude.

Nyt telefonsystem på kredskontoret
Kredskontoret er naturligvis også ramt af coranaens
restriktioner og anbefalinger.
Vi følger de udmeldte restriktioner og anbefalinger fra
myndigheder og DLF. Det betyder, at vi igen har ”lukket” kredskontoret og sendt Karina og Heidi hjem for
at arbejde der. De møder frem, når det er nødvendigt.
Det kan lade sig gøre fuldt ud, fordi vi nu har anskaffet
bærbare computere og mobiltelefoner, så der kan arbejdes og ringes til kredskontoret uafhængigt af (Corona-) situationen og uafhængigt af, hvor vi befinder os (i
verden).
SMART! Men bær over med os. Vi er oppe i årene og
skal lige finde ud af alt det der moderne maskemaskineri .
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