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Medlemsbrev 13– december 2021 
 
 
Kære medlemmer 
 

 
 
 
 
 
 

 
Corona 
 
Der kan siges meget om hjemsendelsen af eleverne fra onsdag, men som situationen hele 
tiden udvikler sig, så er det også ved at være utrygt at komme i skole. Nu handler det om, at vi 
udnytter de tre uger til at få smitten ned og til at finde langtidsholdbare løsninger, så elever 
og lærere kan komme tilbage i begyndelsen af det nye år, og så vi kan komme gennem 
vinteren uden flere nedlukninger af skolen. I første omgang er spådommen dog, at vi allerede 
står klar i skolerne igen den 5. januar. 
 
Set fra vores side var det en uheldig udmelding statsministeren kom med, da det der i første 
omgang lød som tidlig juleferie, snarere handlede om, at der endnu engang skulle 
fjernundervises. Igen med nødpasning til elever, der har behov for det og fortsat fysisk 
undervisning i specialklasserne. Også denne gang er jeg sikker på, at lærerne med fælles hjælp 
klarer opgaven, så eleverne får den bedst mulige skolegang op til jul. 
 
Vi har fortsat medlemmer, der møder fysisk på arbejde. Det gælder både dem, der forestår 
nødundervisningen, arbejder i specialklasserne, PPR, UU og mange flere. Det er helt 
afgørende, at deres arbejdsmiljø sikres og smitterisikoen minimeres. Derfor er det også 
vigtigt, at man lokalt tager sine forholdsregler med ekstra rengøring, håndhygiejne, små hold 
osv. 
 
Situationen håndteres forskelligt fra kommune til kommune, fra skole til skole. Hvis du ikke 
arbejder i en specialklasse eller med nødundervisning, kan du i Brønderslev kommune 
fjernundervise hjemmefra. I Jammerbugt kommune møder alle lærere ind og fjernunderviser 
fra klasselokalet, så her må vi håbe, der tages hensyn til lærernes arbejdsmiljø.  
 

 
 
Nyt fra skolepolitisk udvalg 
Vi er i gang… Vi samler affald, sorterer og sparer på papiret 
”Den grønne omstilling er en opgave for lærerne, fordi eleverne vil være en del af et samfund, 
som den grønne omstilling og bæredygtigheden er en del af”, sådan sagde en lærer til mig på 
Danmarks Lærerforenings udviklingsforum i begyndelsen af november. 
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Jeg lyttede. Her kom en med andre og ikke mindst for mig nye perspektiver og visioner for 
den grønne omstilling i skolerne. 
”Først og fremmest handler det om at så frø – både hos dine kolleger, hos eleverne og hos dig 
selv. Disse små frø skal sættes i didaktisk ramme, så den grønne omstilling bliver en integreret 
del af elevernes hverdag. Den grønne omstilling er ikke en skoleopgave alene – den er en 
samfundsopgave – og dermed en skoleopgave.” 
Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg her sad over for en lærer, hvor engagementet var smittende 
og ideerne fløj allerede rundt i hovedet på mig: Har du nogensinde overvejet at inddrage 
madspildsprodukter fra den lokale Brugs i madkundskab? De 17 verdensmål som fast emne til 
projektopgaven? Filmen ”Angst for klimamål”? Kantinemad? Affaldssortering? 
Cykelparkering? Skolebygninger? Klimapriser fra elevrådet? Miljøråd på skolerne? Plante 
træer? Skolehaver? Genbrug?… 
Et nyt ståsted for lærerne – det skal vi! 
Den helt store udfordring for lærerstanden er, at vi ikke ved mere end eleverne. Men det skal 
vi ikke være bange for. Der er nu en mulighed for, at vi sammen skal skabe. Ingen af os kender 
retningen. 
Arbejdsmiljømæssigt skal vi turde tale højt om, at det, som er rigtigt mandag i projektugen, 
måske ikke er rigtigt onsdag. Der findes ikke en facitliste for den grønne omstilling og 
bæredygtigheden, og derfor vil lærerne opleve, at de indimellem bevæger sig på gyngende 
grund. Vi vil ikke naturligt og erfaringsmæssigt vide, hvordan vi gør det bedst didaktisk. 
På linket her kan du se, hvilke overvejelser, der lå bag beslutningen om at Danmarks 
Lærerforening indskrev grøn omstilling og bæredygtighed som en del af foreningens 
principprogram på kongressen.  
Bogen ”Bæredygtig undervisning” kan endvidere downloades via Min side. 
Er du optaget af den grønne omstilling? – og har du lyst til at mødes med kredsen og andre 
med samme interesser, så skriv til os på 150@dlf.org 
 
Juleferie 
Kredskontoret holder julelukket fra den 23. december til den 2. januar –begge dage inklusive. 
Kontoret holder lukket for fysisk fremmøde fra den 18. december, med mindre du har en 
aftale. 
Har du uopsættelige spørgsmål kan du sende en mail til 150@dlf.org eller indtale en besked på  
tlf. 98 80 19 33.  
 

Kredsstyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2021 
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