Linköping december 2020

När nu 2020 närmar sig sitt slut kan vi konstatera att det har varit det mest annorlunda året på mycket
länge. Livet för alla över hela jorden har präglats av pandemin. Vad får man göra? Vad kan man inte
göra? Vad bör man göra? Vem kan man träffa? har varit frågor som vi alla har blivit tvungna att ta
ställning till. Det här har styrt våra liv, vårt arbete och vår fritid. I Sverige har man, till skillnad från
många andra länder, valt att inte stänga grundskolorna, medan gymnasieskolorna vid två tillfällen har
gått över till distansundervisundervisning. Vuxenutbildningen bedriver också sin undervisning på distans i enlighet med de rekommendationer som gäller generellt för vuxna: arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt.
När gymnasieskolorna i våras gick över till distansundervisning skedde det med mycket kort varsel.
Dock klarade lärarna av att ändra arbetssätt från den ena dagen till den andra, vilket måste anses vara
en fantastisk prestation. Fantastiskt är också att lärarna och studie- och yrkesvägledarna inom grundskola har stått pall. Grundskolorna har hållits öppna hela tiden trots att många har varit sjuka. Lärarna
och studie- och yrkesvägledarna har verkligen stått i frontlinjen för pandemin med alla möten med elever varje dag och även med föräldrar.
När vi nu blickar fram mot 2021 kan vi skymta en ljusning vid horisonten: det utlovade vaccinet är på
gång. I Storbritannien har massvaccineringen redan börjat. I Sverige förväntas vaccineringen starta i
januari och tanken är att alla vuxna ska erbjudas vaccin under första halvåret 2021. Vi får hoppas att
tidsplanen håller. Lärarnas Riksförbund har riktat krav till regeringen om att lärarna ska vara en prioriterad grupp till vaccinering, eftersom lärare har särskilt svårt att hålla distans om skolorna ska hållas
öppna.
Dessförinnan ska vi fira en jul som också den för många kommer att bli annorlunda. Restriktionerna
om åtta personer kommer att gälla över jul och nyår och helst ska man inte gå i affärer och handla något. Vi hoppas ändå att ni alla får en tids återhämtning över helgerna. Det är ni verkligen värda efter
allt slit under året.
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