BORNHOLMS LÆRERFORENING
DLF KREDS 71

Side 7
CFJ

Torsdag d. 26. marts 2020,
Kl. 13-14.30
Via Skype

KS-møde
Tilstede:
Afbud:

Kommandantgården
Rosengade 2 B
3700 Rønne

Christian J, Signe, Christian T, John, Cindy

1. Godkendelse af dagsorden
2. Den aktuelle situation
omkring
hjemmeundervisning

3. Presse i forbindelse med
kritik af
hjemmeundervisningen

Der er behov for nogle Skype-løsninger til eleverne,
så de også kan tale sammen.
Der er desuden behov for en løsning, hvor læreren
kan ”undervise” en gruppe.
Der er nogle elever, der har meget svært ved at
benytte IT-løsningerne. Hvordan kan vi gøre det
bedre?
Hvad med iPad – kan de bruges bedre?
Der er nogle kollegaer, der er kede af, at de ikke kan
passe deres arbejde ordentligt, når de f.eks. selv har
små børn derhjemme. Vi kan opfordre TR’erne til at
tage en snak med ledelsen om det.
Nødpasning: Er der værnemidler nok til stede?
Den helt store udfordring er, at IT-platformene ikke
virker ordentligt.
Det er meget uheldigt, at de syv kritikpunkter er
kommet til at fremstå som en generel kritik.
Christian har i løbet af morgenen og formiddagen
været i kontakt med både skolechef, servicedirektør
og borgmester. De har beklaget, at det kom til at
fremstå sådan. Der er efterfølgende lavet en
pressemeddelelse fra skolechef, borgmester og BLF.
Der er rigtig mange lærere, der er sure og kede af
det, og der er derfor behov for en stor undskyldning.
På CMU i morgen er emnet også på bordet, hvor
man kan tage en snak om den videre proces.
Vi vil som KS skrive til Winni, Trine og Trine, at
medarbejderne har behov for en undskyldning og
opbakning.
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Der kommer endnu et indslag i TV2 i forlængelse af
pressemeddelelsen. Der er en bekymring for de
svageste elever/familier. Den bekymring deler vi
alle.
Mail til TR omkring situationen – hvordan tackler
jeres leder det? Pressemeddelelsen sendes med.
Læs kommentarsporet på TV2-Bornholms
Facebook-opslag – det kan give lidt opmuntring.

4. TR-møde i næste uge

Vi prøver at indkalde til et Skype-møde på torsdag
kl. 14 for skole-TR’erne

5. Eventuelt
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