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Kære medlemmer af Viborg Lærerkreds

Kredskontoret vil være lukket for fysiske henvendelser pga. Coronavirus - indtil videre frem til og med fredag den 27. marts 2020.
Har du en personlig aftale med en af os, vil du blive kontaktet med henblik pa udsættelse af aftalen eller afklaring af, om der i stedet kan arrangeres et Facetime-, Skype- eller telefonmøde.
Alle andre møder – herunder møder med tillidsvalgte - er aflyst frem til
og med den 27. marts 2020.
I kan selvfølgelig fortsat komme i kontakt med os i vores normale abningstid. Vi er stadig på arbejde, men har flyttet arbejdspladsen
hjem. Kontakt foregar nemmest ved, at I skriver en mail til os. Ønsker I
at blive ringet op, beder I bare om det i jeres mail.
Vi vil bestræbe os pa løbende at holde jer orienteret pa DLF InSite , vores
hjemmeside og Facebook.
Vi er som offentligt ansatte sendt hjem med løn, og der vil for alles vedkommende være opgaver, der kan eller skal løses hjemmefra. Situationen er at betragte, som om vores arbejdsplads er flyttet hjem. Det
betyder ogsa, at man fx fortsat skal sygemelde sig, hvis man bliver syg.
Alle praktiske forhold ift. sygemeldinger, hjemmearbejde mm. aftales
lokalt med skolelederen.
Vi far mange spørgsmal, og vi haber pa forstaelse for, at vi ikke kan svare
pa alt – og slet ikke pa staende fod. Forhandlingsfællesskabet og KL arbejder pa at finde svar og løsninger.
Foreløbig kan vi ift. spørgsmalet om afholdelse af planlagt ferie sige, at
man som medarbejder ikke har krav pa at fa ændret sin ferie, men at
arbejdsgiver og medarbejder har mulighed for at aftale, at ferien afholdes pa et andet tidspunkt .
Kommunens udmelding er, at man som lærer/børnehaveklasseleder kun
kortvarigt ma komme pa sin arbejdsplads (fx for at kopiere, scanne
el.lign.) og ikke ma opholde sig pa skolen i længere tid, hvis man ikke er
en del af nødberedskabet.
Vi ser med stor alvor pa den aktuelle situation og opfordrer til, at alle pa
bedste vis bidrager til, at vi hjælper og tager hensyn til hinanden, sa vi
kommer sa skansomt som muligt ud af situationen.

Pa vegne af Viborg Lærerkreds
Jeanette Winther
Formand

Kontorets
åbningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
8.00 - 13.00

Kontakt:
Kredsens e-mail: 140@dlf.org
Konsulent Heidi Toft:
heto@dlf.org
Formand Jeanette Winther:
jewi@dlf.org / 3033 2378
Næstformand Brian Dalsgaard:
brda@dlf.org
Sekretær Puk Christensen:
puch@dlf.org

