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Kære medlem
Året har 16 måneder
skrev Henrik Nordbrandt i 1986, og det var jo november, der optræder 5 gange. Vi er nok mange, der genkender fornemmelsen af en lang, våd og mørk måned, der aldrig får ende. Og de nuværende coronarestriktioner medvirker ikke ligefrem til at mildne denne triste tid.
Vi får ikke mange henvendelser fra bekymrede medlemmer, selvom det er ved at være naturligt på mange
skoler at elever, klasser eller hele årgange sendes hjem i isolation. Måske kan muligheden for at anvende
visirer og holde afstand betrygge os i skolehverdagen, eller også har vi affundet os med at være sammen
med mange potentielle smittebærere dagligt.
På FSL’s hjemmeside er der svar på mange spørgsmål om Covid-19. Læs videre her: faq om corona

OK 21
Kravene til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område er ved at blive koordineret
og rejst fra vores side af bordet. Som tidligere er der både krav, der gælder for alle lønmodtagere på statens område og krav, der kun gælder for os på de frie skoler.
Og oveni er der også fuld gang i processen med at få arbejdstidsaftalen på det kommunale område ”oversat” til det statslige område og gjort til overenskomst (som vi jo de facto ikke har haft siden 2013).
Det bliver spændende at følge med i, og det ville være rart, hvis vi ikke skal holdes hen i uvished til sent på
foråret, som det skete sidste gang i 2018.

Kalenderen:
Det er svært at planlæggelige for tiden, men vi har fundet nye datoer til nogle af de arrangementer, der
blev udsat pga. forsamlingsloftet. Vi håber, at vi ikke bliver nødt til at udsætte igen, igen, så med alle mulige forbehold er her nogle datoer til kalenderen:
24.-25. februar 2021: TR-træf på Hornstrup Kursuscenter.
3. marts 2021: Orientering om efterløn/pension på Skanderup Efterskole. Både for lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen eller P25 samt lærere med opsparing i Lærernes Pension.
15. marts: Minikursus. ”Lær at tegne din undervisning med 7 elementer”. Hotel Norden, Haderslev kl.
16:30 – 19:00. Tilmelding https://fsl.nemtilmeld.dk/751/
17. marts ’21: Efteruddannelsesmodul for tillidsrepræsentanter om TR’s relationelle kompetencer. Det
afholdes på Kongeådalens Efterskole kl. 15:30 – 18:30
18. – 19. marts: Åbent og gratis medlemskursus med overnatning på Hornstrup Kursuscenter. ”Efter coronakrisen – det vi har lært, og det vi tager med os”.
7. april: Kredsgeneralforsamling på Agerskov Ungdomsskole
22. april: Medlemsforedrag på Gram Slot, ”Pas på dig selv og dine kolleger i tilgængelighedens tidsalder”
med Kasper Kiilerich.

Kreds 4 er også på Facebook. Du finder os her:

Vidste du, at du gratis kan
downloade bøgerne i serien
’Pædagogisk rækkevidde’?
De udgives af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med
FSL og DLF.
Nr. 17 i rækken,
”Teknologiforståelse”, er netop
udgivet. Hent dem her

Vi vender tilbage med nyt, når november er blevet til december.
På kredsbestyrelsens vegne
Hans Erik Hansen

