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Kære medlem af Danmarks Lærerforening Kreds 16
Godt nytår
Kort nyt om Covid-19-situationen på skoleområdet i Høje-Taastrup Kommune
Vores medlemmer på heldagsskoler, specialundervisningsområdet og i modtageklasser møder
fortsat frem til undervisning på skolerne.
Fremover vil de blive tilbudt systematisk Coronatestning i forbindelse med arbejdet. Kommunen
etablerer nu flere testcentre og mobile testenheder, der kan komme ud på arbejdspladserne og
lave test. I testcentret på Taastrupgårdsvej er der
desuden stor ledig kapacitet og det er let at få en
tid og oftest helt uden kø og ventetid ved fremmødet.
Samlet set er der dermed etableret et solidt testtilbud til de ansatte. Får man ikke besøg af en
mobil testenhed på sin arbejdsplads, har man i
arbejdstiden mulighed for at besøge en af de
andre løsninger. Aftal med ledelsen, hvordan det
passer bedst ind – fx på vej til/fra arbejde.

Vi ved, at visir beskytter omgivelserne, men ikke
bæreren. Mundbind type 1 og 2 beskytter bæreren med hhv. 95% og 98 procents beskyttelse.
Medarbejdere, der er i risikogruppen skal fortsat
arbejde hjemmefra.
Arbejdstidsaftale A20 – lokal forhandling
Der pågår fortsat forhandling mellem Kreds 16 og
kommunens forhandlingsdelegation. Vi har en
række møder bag os og nogle foran os. Vi ønsker
og arbejder for at få en lokalaftale med nogle
sikringer, der forbedrer vores arbejdsvilkår med
udgangspunkt i de 2 største udfordringer: Sikre
balance imellem opgaver og ressourcer og sikre
balance imellem forberedelse og undervisning.
Kreds 16 afholder generalforsamling d. 23. marts
Det bliver virtuelt pga. Covid-19. Andre kredse
prøvede det i efteråret, så vi har et godt afsæt for
en teknisk god løsning. Vi ville langt hellere holde
GF med fysisk fremmøde, men det ser ikke ud til
at blive en mulighed.

Der er i starten af ugen udsendt en meddelelse
fra ”Coronateam 0-18”, hvor det anbefales, at
medarbejder fremviser en lægeerklæring, hvis
pågældende vil anvende mundbind, når de er på
arbejde.
Hvis det fører til et konkret problem på arbejdspladsen, vil jeres tillidsrepræsentant og kredsen
stå klar til at hjælpe. Vi mener, eleverne på nuværende tidspunkt har set så mange mundbindsklædte voksne, at de kan undervises forsvarligt,
selvom der er en medarbejder, der beskytter sig
med brug af mundbind.
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