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Endnu en tur i Corona-karussellen       

For en uge siden var fornemmelsen, at julestemningen for alvor bredte sig på arbejdspladserne. Vi havde 

fokus på de opgaver, der skulle klares inden juleferien, og på kredskontoret havde vi en juleudgave af RLF 

Nyt klar til udgivelse. Onsdag d. 8. december var der så igen pressemøde om den foruroligende Covid 

smitteudvikling. De alvorsfulde meldinger mindede om noget, vi har hørt før: mest muligt arbejde 

hjemmefra og alle skolebørn hjemsendes til virtuel undervisning….eller var det ”tidlig juleferie”? 

Kredskontoret har arbejdet på højtryk for at finde en rimelig måde at gribe det hele an på. De fleste steder 

er det heldigvis lykkedes at skabe en lokal dialog på skolerne om denne noget utaknemmelige 

undervisningsopgave de sidste tre dage før og de to første skoledage efter juleferien. Roskilde 

Lærerforening er helt klar over, at der igen skal trækkes store veksler på lærernes og 

børnehaveklasseledernes omstillingsevne og fleksibilitet. Ingen har bedt om denne situation og ærgrelsen 

over ikke at kunne afslutte 2021 som planlagt er stor. Vi er helt overbevist om, at alle gør deres bedste i 

denne sundhedskrise, hvor man med rette kan føle sig spændt ud mellem sundhedsmæssige 

forsigtighedskriterier og håndfaste krav til varetagelse af arbejdsopgaven. Herfra sender vi en     for jeres 

kæmpe indsats i en vanskelig tid. 

Nedenfor følger punkterne fra det oprindelige RLF Nyt 

Novembers kursus for medlemmerne i Roskilde Lærerforening 

Roskilde Lærerforening afholdt fredag-lørdag d. 26.-27. november et kursus for medlemmerne af 

foreningen. Kurset foregik på Danmarks Lærerforenings Hotel og konferencecenter Sinatur Frederiksdal – i 

skønne omgivelser, med dejlig beværtning og gode rammer for at mødes på tværs af arbejdspladserne i 

Roskilde. 

Fredag havde vi fornøjelsen af et spændende, provokerende og tankevækkende oplæg omkring 

pseudoarbejde af Dennis Nørmark, efterfulgt af middag, socialt samvær, ølsmagning og historien om det 

lille, lokale bryggerlaug fra Røde Port, med udspring fra Gadstrup Skole. 

For nogle blev det til natbadning i Furesøren, for andre tidlig morgenbadning i samme sø, men efter 

morgenmad startede vi dagen med et levende og interessant oplæg af Kristian Bonde Jørgensen fra 

Arbejdermuseet om arbejderbevægelsens historiske kampe, som i den grad har banet vejen for den 

fagbevægelse, vi har i dag.  

Herefter fik vi besøg af Signe Lopdrup, direktør i Roskilde Festival, som fortalte om festivalens 

grundlæggende værdier om frivillighed, medinddragelse og engagement, som er Roskilde Festivalens 

vigtige pejlemærker og nøgle til succes. 



 

Endelig var det tid til selv at få bevæget kroppen, afprøvet egne rytmiske evner og deltage i et stomp-

forløb. 

Målet med kurset var primært at samle medlemmerne tværs i et socialt og fagligt netværk, men også at 

sætte fokus på, hvordan vi sammen – ved fælles engagement, drive og samhørighed – kan være en 

stemme, der høres og holdninger, der mærkes. 

Kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening håber, at kurset for deltagerne har været en succes, der giver 

endnu flere medlemmer lyst til at deltage, når forskellige muligheder udbydes       

Generalforsamling i Roskilde Lærerforening d. 17. marts 2022 

Tillidsrepræsentanterne er blevet opfordret til at indkalde alle medlemmer til møde i faglig klub om temaer 

og/eller forslag til resolutioner, ændringsforslag mv. 

Mødet i faglig klub skal finde sted inden d. 26. januar 2022, som er fristen for tilbagemeldinger til 

kredsstyrelsen. 

Og jul vil det blive                   ………………. 

I knokler med opgaven på alle arbejdspladser. I tager fat, tager ansvar og tager jer indimellem til 

hovedet      , men I løser en meget vigtig (den vigtigste!) opgave, hvor I gør jeres allerbedste for eleverne, 

forældrene, borgerne. Det er kredsstyrelsen særdeles opmærksom på, og navigerer derfor altid efter 

områder, hvor vi kan støtte og synliggøre den indsats. I sidste ende handler det hele om, hvilke fremtidige 

borgere vi (ud-)danner i vores fælles folkeskole. 

På vegne af hele kredsstyrelsen ønsker kontorgruppen alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt 

nytår……Endnu engang med håbet om, at vi i 2022 kan lægge Corona krisen bag os. 
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