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Til alle medlemmer af Roskilde Lærerforening 

                   

Der er skrevet og sagt så mange ting om Coronarestriktioner og pandemiens historiske dimensioner, at det kan være 

svært at holde til mere. Alle har måttet strække sig i helt ekstrem grad. Alle er i en eller anden grad blevet ramt – både 

privat og i sit daglige virke. 

Lad os derfor give hinanden et tiltrængt skulderklap og lad os ranke ryggen ved det faktum, at vi kan, når vi skal. Vi 

bidrager på hver vores måde. Vi rækker hånden frem til dem, der trænger og finder en hånd, når vi selv er ved at 

falde. 

Heldigvis tyder meget på, at vi nu kan skimte et lys for enden af den lange mørke tunnel: Vaccinerne er ikke bare 

under udvikling, men bogstavelig talt på vej!  

- Årets korteste dag er om et par dage passeret. 

- Vaccinerne udbredes i fornuftig takt til alle. 

- Vi kan langsomt(!) vende tilbage til normale tilstande både privat og på arbejde. 

- For lærerne og børnehaveklasseledernes vedkommende er implementering af den nye arbejdstidsaftale, A20, 

allerede i gang og vil blive mere og mere konkret i 2021. Det vil I få mere information om i det nye år. 

 

Vi ved allerede nu, at 2021 føjer sig til den lange række af spare-år. Udmeldingen af en rammebesparelse på 1,5% ser 

ikke ud af meget på regnearkene; men os, der kender de virkelige kendsgerninger på egne arbejdspladser, ved alt for 

godt, at det betyder færre kolleger til samme eller endog større, mere komplekse, opgaver, færre materialer og 

mindre plads til fleksibilitet. 

I begyndelsen af december var Roskilde Lærerforening inviteret til møde med Skole- og børneudvalget. Her delte vi 

bl.a. vores bekymring for konsekvenserne af besparelserne og drøftede med udvalget det uhensigtsmæssige i 

beslutningen om flytning af elever med behov for specialundervisning fra den ene skole til en anden. 

På mødet havde vi også lejlighed til at fremhæve de gode muligheder med A20, og særligt det gode samarbejde vi 

allerede har etableret i Roskilde i forbindelse med virkeliggørelse af aftalens intentioner. 

 

Tak for jeres indsats i 2020. I er hver dag med til at understrege vigtigheden af at søge fællesskabet og stå sammen i 

Roskilde Lærerforening. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt corona-frit nyt år 


