Brev sendt til medlemmer i Nordjylland fredag den 6. november 2020
På baggrund af regeringens skærpede corona-restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø har jeg i dag holdt møder med tillidsrepræsentanterne i ½de nævnte kommuner og i de omkringliggende kommuner. På møderne
dannede vi os i fællesskab et overblik over den øjeblikkelige situation og drøftede forhold, som
GL bærer videre i drøftelser med Undervisningsministeriet og lederforeningerne.
Hybridundervisning er en voldsom belastning
De hidtidige erfaringer med kombinerede virtuelle og fysiske undervisningsforløb – såkaldt hybridundervisning - viser entydigt, at de belaster lærerne og eleverne og kræver ekstra arbejde.
Mange lærere giver udtryk for at stå alene og uden tilpas ledelsesstøtte med en opgave, som
nærmest virker uløselig: At sikre alle elever et godt udbytte af hybridundervisningen og gøre
det inden for rammer, man belastningsmæssigt kan holde til. Vi er i GL i forvejen bevidste om
det ekstra pres, som lærerne er udsat for i denne tid, og det bekymrer mig meget, at det pres
nu øges yderligere for en del kolleger i forbindelse med nedlukningen af de nordjyske kommuner. Det er afgørende, at man fra såvel ministerens og ministeriets som lederforeningernes og
de lokale lederes side lytter til og reagerer på, at lærerne udtrykker usikkerhed og uklarhed i
forhold til, hvad ledelsen forventer af dem, for at hybridundervisningen har den fornødne kvalitet.
GL vil i den skærpede nordjyske situation arbejde for at få afklaret forventningerne til lærerne
og kvaliteten i undervisningen og forsøge at få skabt muligheder for, at der lokalt bliver fleksible rammer for at tolke bestemmelserne om anvendelsen af virtuel og fysisk undervisning.
Heri indgår en afklaring af, hvad der mere præcist ligger i bestemmelsen om, at ”fremmøde for
elever reduceres til maksimalt 50 procent”.
Opmærksomhed på eleverne nødvendig
Flere skoler har i dag prioriteret at tage hensyn til fremmøde for elever i 1. g og arbejder for,
at de får en god overgang til studieretningsforløbene og ikke isoleres unødigt i en ekstraordinær situation. På dagens møder har lærere gennem deres tillidsrepræsentanter understreget
deres bekymring over konsekvenserne ved, at 1.g-elever midt i etableringen af studieretningsklasser ikke kan mødes på lige vilkår i det fælles rum, som er så afgørende for de relationer,
man skal bygge på i resten af deres skoletid. Elever, som ikke må rejse ud af deres kommuner
for at deltage i undervisningen, risikerer at blive hægtet af det fællesskab, som skal etableres i
netop disse dage og uger.

GL har gjort Undervisningsministeriet opmærksom på udfordringen for 1. g’erne og også for
hf- og eux-elever, der skal til eksamen til vinter. I løbet af weekenden vil undervisningsministeren, forlyder det, udstede en ny eksamensbekendtgørelse, som imødekommer en række
problemstillinger om vintereksamen under corona-situationen, herunder mulighed for aflysning
af eksamener og indførelse af alternative eksamensformer.
Offentlige transportmuligheder til skolerne skal sikres
Eleverne er flere steder udfordret af forringede muligheder for med offentlig transport at
komme frem til skoler og afdelinger under de skærpede restriktioner i Nordjylland. Det er en
problemstilling, GL vil bære videre til Undervisningsministeriet i forventning om, at den tages
op med Transportministeriet, så der bliver bedre transportmuligheder for eleverne.
Tæt dialog med Undervisningsministeriet og lederforeningerne
Situationen i Nordjylland følges tæt og nøje af GL i samarbejde med de tillidsvalgte. Meldinger
om udfordringer og problemkomplekser går GL videre med i møder med undervisningsministeren, ministeriet og lederforeningerne. Den tætte dialog er afgørende for, at vi sammen forsøger at finde fælles løsninger på udfordringerne, som i så vid udstrækning som muligt kan udmøntes i tiltag, der passer til den lokale situation og kultur på de enkelte skoler.
Bekendtgørelse om mobilitet mellem bygrænser på vej
I skrivende stund er GL blevet gjort opmærksom på, at der er en bekendtgørelse på vej, der
præciserer bestemmelser om mobilitet mellem bygrænser. I bekendtgørelsen forlyder det
også, at afstandskravet om 1 meter genindføres som et ufravigeligt krav i klasselokalerne i de
7 kommuner.
GL vender tilbage med yderligere informationer om bekendtgørelsen og andre forhold, når vi
ved mere. Jeg vil gerne takke tillidsrepræsentanterne som deltog i dagens møder for at stille
op med kort varsel og midt i en hektisk situation. Deres formidling af de oplevelser og erfaringer, lærerne står med på de nordjyske gymnasieskoler, som er berørt af denne situation, er af
meget stor værdi for os i vores arbejde i de kommende dage. Jeg vil ønske jer alle en god
weekend.
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