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Specialnummer:
LR-Stockholm om hanteringen av Covid-19 i de kommunala skolorna
Några av våra yrkanden till stadens budgetförslag för 2021
Är skolorna i Stockholm arbetsplatser som alla andra där Folkhälsomyndighetens, regeringens och
Skolverkets råd och rekommendationer angående Covid-19 ska
tillämpas, eller arbetar vi i zoner
där andra regler gäller? Under
hösten har många av LRStockholms medlemmar konstaterat att deras arbetsplatser verkar
utgöra en annan värld, där åtgärder för att undvika trängsel både
mellan personal och med elever i
klassrum och andra lokaler inte
genomförs alls, eller otillräckligt.
Frustrationen och oron har ökat
under senhöstens tilltagande
smittspridning. Allt fler lärare ifrågasätter varför de utsätts för de
smittorisker som undervisning av
stora klasser och möten med elever i öppna skolor innebär.

Olika lösningar och större
risk för smittspridning
Utbildningsförvaltningen hänvisade dock till att ”det ser så olika
ut i skolorna” och därför måste
beslut om åtgärder mot smittspridning, likaväl som andra arbetsmiljöåtgärder, ligga på ansvarig rektor. Följden blev att det under hösten har sett just olika ut,
även mellan jämförbara skolor. I
vecka 44 hade lärarna på vissa
skolor fortbildning på valfri plats
under eget ansvar, medan de på
andra under LR-ombudens protester satt i aulor eller matsalar på

LR begärde centrala direktiv
LR-Stockholm begärde redan augusti att Utbildningsförvaltningen
skulle gå ut med tydliga förvaltningscentrala direktiv om bland
annat begränsningar av personalsamlingar, övergång till digitala
möten i stället för fysiska, handsprit i alla lokaler där tvål och
vatten inte finns tillgängligt, möjlighet till distansarbete för medarbetare i riskgrupp eller med anhöriga i sådan och erbjudande om
tillgång till parkering för dem som
behöver ta bil till arbetet av
smittoriskskäl.

Bild: Corona Pixabay
kompetensutvecklingsdagar på ett
sätt som i nuläget inte förekommer på andra svenska arbetsplatser.
LR-Stockholm — nya punkter
I samband med att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och regeringen skärptes i
vecka 44 lämnade LR-Stockholm in
12 punkter till förvaltningsledningen där vi utöver de redan nämnda
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bland annat begärde att lärares
arbetsplatsnärvaro skulle begränsas till den tid som är nödvändig
för att genomföra lektioner och
andra prioriterade arbetsuppgifter, konkreta åtgärder mot den
trängsel i skolorna som fortfarande är ett problem och en uthållig Corona-strategi där möten och
aktiviteter som inte behövs för
undervisningen och skolornas dagliga verksamhet skulle pausas i
största möjliga utsträckning.
Råden gäller väl inte skolan?
Det har funnits en uppfattning
inom vissa skolledningar om att
skolans personal inte omfattas av
råden om distansarbete och att
undvika att resa kollektivt,
eftersom skolorna ska vara öppna
och restriktionerna beträffande
antal personer som i allmänna
sammankomster inte gäller undervisning. Denna uppfattning är felaktig. Såväl Anders Tegnell som
utbildningsminister Anna Ekström
uttalade i mitten av november att
skolans personal omfattas av de
statliga råden. Det är också felaktigt att påstå att regeringens
förordningar om distans– och fjärrundervisning i gymnasiet endast
sker för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Den senaste, 11 c §,
handlar just om att motverka
trängsel i skolorna. Skolverket
skrev
den
23
november:
”Förskolor och skolor håller fortsatt öppet men det är viktigt att,

när det är möjligt, hantera vissa
uppgifter eller situationer på distans. Det innebär att arbetsuppgifter som exempelvis att delta i
personalmöten, planera undervisningen, hålla föräldramöten eller
utvecklingssamtal samt rätta elevuppgifter kan behöva ske hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.”
Oacceptabel situation
många skolor

på

En enkät som gick ut till lokal- och
skyddsombud i vecka 47 och fick
nästan 150 svar visar att i minst 35
grund- och gymnasieskolor hade
man från början av vecka 44 haft
stora personalmöten där fler än
åtta personer samlats i samma
lokal. Detta är en helt oacceptabel
siffra. På omkring 45 andra skolor
anger ombuden att möten hållits,
men att det ändå funnits möjligheter till distansering. På 29 skolor
svarade ombuden ”Nej, inte alls”
på frågan om personalmöten, ämneskonferenser och arbetslagsmöten hålls digitalt. Om möjligheten
fanns att arbeta på valfri plats, det
vill säga även utanför skolan, förutom lektionerna, svarade ombud
från nästan 50 skolor ”Nej” medan
man på närmare 60 skolor hade
den möjligheten generellt, eller
efter medgivande av chef. LRStockholms biträdande kommunombud som även är huvudskyddsombud följer nu upp enkätsvaren i
samarbete med de lokala ombuden. Gällande de skolor där otillräckliga åtgärder vidtagits och där
samverkan med skyddsombuden
inte sker kontaktar vi ansvarig
grund– eller gymnasiechef, alternativ för frågan till förvaltningsledningen.
Rörelse i rätt riktning?
En rörelse i den riktning som LRStockholm begärt kom i slutet av
vecka 47 då såväl gymnasiedirektören Michael Håkansson som
grundskoledirektören Lee Orberson i sina veckobrev till rektorerna
meddelade att dessa även fortsättningsvis:

”Inte samlar stora grupper av kollegor och medarbetare.”
”Fortsätter styra om interna möten till digitala alternativ om och
när du har möjlighet till
det. Observera regeringens förslag
på begränsning till åtta personer!
”I de fall där det är möjligt och
verksamheten tillåter under den
period som de skärpta råden gäller, anpassa medarbetarnas tid på
arbetsplatsen för att minska resandet i kollektivtrafiken under
rusningstider. Detta kommer att
behöva se olika ut för olika skolor
och medarbetare.”
Grundskoledirektören lade till:
”Behöva hantera uppgifter och
situationer på distans, som till exempel delta i personalmöten, planera undervisningen, hålla föräldramöten eller rätta elevuppgifter.”
Den sista delen av den mening
som är hämtad från Skolverkets
webbplats saknas dock: ”kan behöva ske hemifrån i enlighet med
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.”
Nu i vecka 49 tror vi oss se att de
flesta skolor förstått att Löfvéns
uppmaning om att ”Vi gör det tillsammans” även gäller skolpersonal. Det gäller nu att personalen
på varje skola ser att åtgärder som
skyddar dem vidtas, så att de orkar hålla ut till det juluppehåll som
nog aldrig varit så efterlängtat. I
januari måste en hållbar strategi
mot smittspridning finnas och tilllämpas fullt ut i alla skolor.
——————————————Stadens budgetförslag,
beslut 14/12
LR-Stockholm har självfallet lagt
en mängd yrkanden till stadens
budget om nödvändiga satsningar.
Här följer ett axplock:
Yrkande angående lönesatsning
En riktad lönesatsning för legitimerade lärare och behöriga studie
- och yrkesvägledare utifrån vilka
som inte omfattats av statliga lönesatsningar.
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Yrkande om dimensionering av
studie- och yrkesvägledning
Att riktvärden tas fram för elevers
tillgång till behöriga studie- och
yrkesvägledare i stadens grundoch gymnasieskolor, framför allt
utifrån elevantal.
Yrkande angående behovet av att
minska den administrativa bördan för lärare
Kraven på lärares dokumentation
av undervisningen och elevernas
kunskapsutveckling utgår från det
som regleras i skollag, förordningar och Skolverkets stödmaterial
Allmänna råd om betyg och betygsättning, och att inga krav tillförs på förvaltnings- eller skolnivå.

Nästa ordinarie Bänkpressen
kommer i vecka 51

Kontakt med LR-Stockholm
Telefontider: måndag-onsdag, fredag: 9.00– 12.00 samt 13.00-16.00.
Torsdag 9.00—12.00.
Telefon: 08 508 42 300
E-post: stockholm@lr.se
Webbplats: www lr.se/stockholm

Följ LR-Stockholm
på Facebook,
Twitter
(@LR_Sthlm)
och instagram

(@lrsthlm)
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