
Nationale test 

Selvom perioden for at afholde 
de obligatoriske nationale test 
er blevet udvidet til 11. juni 
presser vi stadig i DLF centralt 
og i Furesø Lærerkreds på for 
helt at droppe de nationale test i 
år… og i fremtiden. Lige nu har 
vi brug for at lave god og moti-
verende undervisning og gen-
etablere klassefællesskabet og 
lærer/elev-relationen. At kaste 
eleverne ud i et stadig fejlbe-
hæftet test-system med ringe 
brugbarhed for lærerne er spild 
af tid og ressourcer. Vi anbefa-
ler at man i stedet bruger det 
testsystem og den daglige eva-
luering der er på skolerne. Vi 
håber, at der meget hurtigt kom-
mer en afklaring på dette.  

Skolestart 

Så fik de små klasse endelig lov 
til at komme i skole. Vi er derfor 
i tæt dialog med tillidsrepræsen-
tanterne på skolerne om en 
sikker skolestart for alle lærere. 
Der er fokus på smitteopsporing 
og nej lærerene i Furesø skal 
ikke teste hinanden, det er der 
ansat personale til. Planen er, 
at der her i uge 6 vil starte test-
ning, som fortsætter efter uge 7. 
Vi har også været i dialog med 
forvaltning og skoleledere om 
fokus på rengøring. Det er vig-
tigt, at retningslinjerne omkring 
rengøring bliver overholdt og I 
er meget velkomne til at gå til 
jeres tillidsrepræsentant, hvis 
det ikke fungerer. Vi har brug 
for klare retningslinjer og jeg 
kan godt være lidt bekymret for, 
at retningslinjerne fra ministeriet 
ikke er tydelige nok, derfor skal 
I gå til jeres nærmeste leder, 

hvis I på nogen måde har brug 
for hjælp til at føle jer trygge på 
skolerne sammen med elever-
ne. Jeg ved, at der stadig er 
bekymringer, som først forsvin-
der, når smittetallene er lavere 
og flere er vaccineret, men jeg 
håber, at vi med den tætte dia-
log med skolerne kan gøre det 
mere trygt at gå på arbejde. 

Prøver 

Lige nu er der også kommet 
udmelding fra ministeriet om 
afholdelse af prøver til sommer. 
I Furesø Lærekreds arbejder vi 
for, at man skal have frihed på 
den enkelte skole til at finde 
løsninger for de frivillige prøver.  

For nogle lærere giver det god 
mening at afslutte skoleåret 
med en prøve, mens det for 
andre vil være unødvendigt og i 
stedet kan erstattes med god 
undervisning helt frem til som-
merferien.  

Arbejdstidsaftale     Kredskontoret 

Der sker heldigvis andet i Fure-
sø Lærerkreds end blot arbejdet 
med Corona. Vi forhandler lige 
nu en ny lokalaftale, der skal 
understøtte den centrale A20 
aftale. Forhandlingerne er gode, 
men også udfordrende ind imel-
lem. Vi vil alle det samme med 
skolen, nemlig skabe en aftale, 
der giver mulighed for at plan-
lægge sit arbejdsliv og have 
fleksibilitet i hverdagen, give 
mulighed for at løse kerneopga-
ven, og dermed være en attrak-
tiv kommune, der kan fastholde 
og rekruttere gode lærere. Jeg 
er sikker på, at vi lander en afta-
le inden for den næste måned, 
og jeg vil forhåbentlig kunne 
fortælle meget mere på kred-
sens generalforsamling i marts.  

Generalforsamling 10/3 

Årets generalforsamling bliver 
formegentlig en virtuel general-
forsamling. Vi arbejder i øjeblik-
ket på, at finde ud af, hvordan vi 
afholder den rent praktisk.   

Selvom generalforsamlingen i 
år med stor sandsynlighed bli-
ver virtuel, håber vi at mange vil 
deltage, for selvom vi er udfor-
dret med at mødes på skolerne 
har vi stadig brug for en eller 
anden form for ”fællesskab”. 

Man kan læse de foreløbige 
dokumenter og formalia på 
kredsens hjemmeside. Har du 
spørgsmål så kontakt os.  

Du er altid velkommen til at 
ringe eller skrive til kredskonto-
ret, men mød ikke op uden afta-
le, da vi også forsøger at leve 
op til regerings udmeldinger om 
så få fysiske møder/kontakter 
som muligt. Mødeaktiviteten er 
naturligt nok steget del for tiden, 
men telefon og mail er tændt, 
så man kan sagtens få fat i os, 
hvis og når der er behov for det.  

Pas på hinanden 

Husk at alt dette er en over-
gang. Der skal findes løsninger, 
der passer til så mange som 
muligt og derfor kan det godt 
være, at man ind imellem føler, 
at arbejdsopgaven er for stor 
eller ikke altid giver mening. Tal 
med din leder eller tillidsrepræ-
sentant og pas på med ikke at 
presse hinanden arbejdsmæs-
sigt. 

Nyd de dejlige feriedage der 
kommer og husk at dagene 
bliver lysere og længere. 
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