
Foråret er på vej, det står på 
spring og dag for dag bliver alt 
smukkere og grønnere. Det har 
vi brug for at huske hinanden på 
i disse underlige tider. Vi er på 
arbejde, men hjemme, vi skal 
passe vores egne børn og de-
res skole, mens vi samtidig skal 
passe på vores elever. Tanker-
ne om, hvornår vi kan komme 
fysisk på arbejde igen, fylder 
hos mange. Midt i alle disse 
bekymringer er der dog også 
grund til optimisme. Hver dag 
oplever elever og forældre et 
kæmpe engagement fra jeres 
side. I medierne og helt lokalt i 
Furesø kommer der så mange 
roser til jer fra alle kanter. Jeg 
er i daglig kontakt med forvalt-
ning og også derfra, er der stor 
ros til jer, for den måde I klarer 
det hele på.  

Alle er klar over, at det er en ny, 
anderledes og meget stor opga-
ve I er sat på. Nogle forældre 
synes, det er hårdt, når det 
pludselig er dem, der skal hjæl-
pe og vejlede derhjemme.  

Pas på jer selv og gør det, som 
I finder rigtigt. I skal ikke lade jer 
presse af hinanden eller af for-
ældre til at finde på nye, smarte 
og anderledes måder at gøre 
tingene på, hvis I ikke mener, at 
det giver mening. I er de profes-
sionelle, det er jer der kender 
eleverne og det er jer, der har 
det faglige indblik. Jeg håber, at 
I meget snart kan nyde nogle 
dejlige dage sammen med jeres 
nærmeste. 

  

 

Vi har i dette nyhedsbrev især fokus på... 

Information om de arbejdsmæs-
sige forhold  i forbindelse med 
lukning af skolerne og relevant 
information omkring dette. Vi er 
helt klar over, at I har travlt og 
bliver bombarderet med infor-
mationer og derfor har jeg prø-
vet at gøre det kort.. 

Jeg vil også give et kort overblik 
over generalforsamlingen, som 
vi nåede at afholde d.4.3.2020 
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I sidste uge blev der 
indgået aftale om afvik-
ling af  ferie og frihed i 

forbindelse med Corona. 
Aftalen gælder primært 
de ansatte, der er sendt 

hjem og som ikke kan 
varetage arbejdsfunktio-
ner. Det gælder bl.a. for 

mange børnehave– og 
vuggestuepædagoger. 

For lærernes vedkom-
mende er langt de fleste 
enten på skolerne med 

nødundervisning eller på 
arbejde hjemmefra, og 
det vil derfor ikke være 

oplagt at bede lærerne 

om af afholde ferie eller 
afspadsere, hvis det ikke 
allerede er planlagt. 

Man kan altid kontakte 

sin tillidsrepræsentant 
eller kredsen, hvis man 
er i tvivl om hvilke regler 

og muligheder der er. På 
Danmarks Lærerfor-

enings hjemmeside er 
der også gode råd og 
vejledning. 

 

eller man kan lægge en 
besked på telefonen, så 
vil vi kontakte jer så hur-
tigt som muligt. Kreds-
kontoret er ikke åbent for 
personlig henvendelse. 

Vi ønsker alle en rigtig 
dejlig påske. 

Furesø Lærerkreds 

Louise Brandt 

Kredsformand 

 

Selv om alting er anderle-
des er der påskeferie lige 
om lidt. Vi ved ikke end-
nu, om vi skal starte tirs-
dag efter påske, måske 
bliver det meldt ud senere 
i denne uge. Mandag, 
tirsdag og onsdag inden 
helligdagene er nul-dage, 
det betyder, at vi kan læg-
ge forberedelse der eller, 
hvis vi har brugt forbere-
delse, holde fri. Kreds-
kontoret kan altid kontak-
tes på mail 028@DLF.org 

Ferie og afspadsering  

Påskeferie 

Spørgeskema på Aula Generalforsamling 

blive tilfældet, at man 
kommer ud i en anden 
funktion end den man 
er ansat i normalt, 
beholder man sin nu-
værende løn. 

Derfor er det også 
vigtigt, at man fortæl-
ler om en relevant 
uddannelse eller en 
erhvervserfaring, der 
muligvis ville kunne 
bruges i en nødsituati-
on. Har du spørgsmål 
til dette er du selvføl-
gelig velkommen til at 
kontakte din tillidsre-
præsentant, din leder 
eller kredskontoret. 

Tak til alle jer, der deltog 
i Furesø Lærerkreds 
generalforsamling 
d.4.3.på Lyngholmsko-
len. Referatet vil ligge på 
kredsens hjemmeside 
lige efter påske. 

Vi i FU blev alle genvalgt 
og samtidig fik vi valgt en 
ny kasserer, Lise Wads-
kjær, der er lærer på 
Syvstjerneskolen. Lise 
skal til august starte som 
kasserer og sagsbe-
handler. Annette Birn har 
lovet at hjælpe Lise godt 
i gang. Vi glæder os til at 
byde Lise velkommen. 

Alle ansatte i Furesø Kom-
mune har fået tilsendt et 
spørgeskema. Skemaet er 
en del af Furesø nødbe-
redskab, der gerne vil væ-
re klar med ekstra hænder 
i tilfælde af, at mange er 
smittede med Corona og 
skal have ekstra hjælp. 
Aftalen er indgået med de 
faglige organisationer i 
hele landet og HovedMed 
bakkede op om det på 
vores møde i mandags, 
hvor vi også var enige om, 
at dette er en helt særlig 
situation, som kræver 
hjælp fra alle. Skulle det 
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kreds 028 
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