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Frånvarande elever ger ökad arbetsbelastning
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Arbetsbelastningen för LR:s medlemmar i grundskolan har ökat
ytterligare under de veckor som
gått sedan corona-pandemin
drabbade skolorna i Stockholm.
Såväl vikariat för frånvarande kollegor, ökade krav på dokumentation av elevers frånvaro,
uppföljning och tilldelning av uppgifter för frånvarande elever och, i
vissa skolor, försök med olika
undervisningsformer för hemmavarande elever har bidragit till
detta. På vissa skolor ska lärare i
det nuvarande läget ha lektioner
på plats samtidigt som frånvarande elever ska ges möjlighet att
ta del av undervisningen via

hemskickat material eller genom
distansundervisning. Detta innebär dubbelarbete, menar LRStockholm, och har från grundskoledirektören efterlyst riktlinjer
till rektorerna om hur de ska
minska arbetsbelastningen för
lärarna med uppmaning att alla
lärare undervisar som vanligt på
plats.
Samverkansskyldighet och arbetsmiljölag gäller
På sina håll fattar chefer i skolorna
beslut som innebär stora förändringar och omorganisering av lärarnas arbete, vilket självfallet ska
upp i samverkan och riskbedömas
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utifrån arbetsmiljölagen. Till exempel ger man lärarna order att
skriva in närvaro på frånvarande
elever. Detta gäller inte fjärrundervisade elever, utan hemmavarande elever, som vid något tillfälle skickar in en uppgift som de
själva,
förhoppningsvis,
har
slutfört. Denna registrering av
frånvarande närvarande innebär
tidsödande extrajobb för lärarna,
som ska gå in i efterhand och justera frånvaron i syfte att dokumentera elevernas garanterade
undervisningstid.
Fortsättning sidan 2

Skolverkets GD tydlig
Skolverkets generaldirektör Peter
Fredriksson uttrycker sig tydligt i
en intervju med Lärarnas Tidning:
”Det är en viss oreda om vad som
gäller på vissa skolor. /…/ Antingen är det ordinarie undervisning
och skolan är öppen. Eller så har
man distansundervisning, när
skolan är stängd”, säger han. För
att grundskolor ska kunna stänga
sin fysiska undervisning, krävs att
det saknas personal i den grad att
det inte är fysiskt möjligt att fortsätta undervisa på plats, eller att
smittskyddsläkare beslutar om
stängning. ”Om skolan inte är
stängd är det skolplikt som gäller
och elever får sin undervisning i
skolan. Det är samma regler som
annars. Undervisningen pågår i
skolan, och ska eleverna ta del av
undervisningen så ska de vara i
skolan. Skolan har inte skyldighet
att bedriva distansundervisning
parallellt med vanlig undervisning.
Om elever är sjuka är de hemma
och går miste om undervisningen.
Är eleverna borta under flera
veckor, då finns det praxis. Då
brukar elever få hemuppgifter att
göra. Och så får det vara nog med
det. Man bör förhålla sig till den
praxis som man i vanliga fall förhåller sig till när elever är sjuka
och inte deltar i arbetet. Jag kan
inte se att det skulle vara skillnad
på att ge samma uppgift till en
eller tio elever”, säger Peter Fredriksson.
Hybridmodeller för undervisningen skapar stress
På vissa skolor ska lärare i det nuvarande läget ha lektioner på plats

samtidigt som hemmavarande elever ska få ta del
av undervisningen via
hemskickat material eller
genom distansundervisning. Detta är en stor
skillnad mot gymnasieskolornas
nuvarande
undervisningsformer där
inga elever finns på plats,
och innebär dubbelarbete, menar
LR-Stockholm. Vi har från grundskoledirektören efterlyst riktlinjer
till rektorerna om hur de ska
minska arbetsbelastningen för
lärarna. LR-Stockholm skulle
önska att budskap med samma
tydlighet som Skolverkets generaldirektör uttrycker gick ut från utbildningsförvaltningen. I några
grundskolor har rektorerna varit
tydliga med att lärarna enbart ska
ha undervisning för de elever som
är på plats. Självklart har skolorna
även i coronatider krav på sig att
följa upp elever med långvarig
frånvaro eller som av andra skäl
halkar efter i undervisningen,
även om det i nuvarande situation
ofta är uppenbart vad frånvaron
för vissa elever beror på. Elevers
frånvaro är normalt inte en facklig
fråga, men om skolledningar ger
lärarna extraarbete på grund av
frånvaron blir det definitivt en
facklig angelägenhet.
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Lärare i riskgrupper
Många medlemmar som uppger
att de är i riskgrupper, eller har
anhöriga som är det, hör av sig till
LR-Stockholm med sin oro för att
arbeta på plats i skolan, och undrar hur detta överensstämmer
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmaning2

ar till distansarbete. Arbetsmiljölagstiftningens krav på riskbedömning och anpassningar för grupper
av arbetstagare och enskilda gäller självklart även i samband med
Covid-19. LR-Stockholm har lyft
frågan med utbildningsförvaltningen då vi anser det orimligt att
en anställd lärare eller SYV i riskgrupp inte ska kunna arbeta även
om hen är frisk. Utbildningsförvaltningen anser ”att chef och
medarbetare bör ha en dialog om
huruvida distansarbete är möjligt
eller ej. Om distansarbete inte är
möjligt har den patientansvariga
läkaren inom regionens hälso-och
sjukvård bäst förutsättningar att
göra bedömningen om medarbetare ska stanna hemma eller inte.”
LR:s förbundsordförande Åsa
Fahlén skriver i en debattartikeln
’Låt lärare som tillhör riskgrupperna få jobba hemma’ i Göteborgsposten den 16 april: ”Förutom alla
lärare och studie- och yrkesvägledare i gymnasiet och vuxenutbildningen, måste även alla lärare och
studie- och yrkesvägledare i riskgrupperna på grundskolan omedelbart tillåtas att arbeta från
hemmet. Detta måste arbetsgivarna organisera. I de fall detta
är omöjligt måste lärarna omfattas av en smittskyddspeng. Ett
förslag som riksdagens Socialutskott redan ställt sig bakom.
Denna bör motsvara smittbärarpenningen och det är en kostnad
som staten i detta besvärliga läge
måste stå för. Inkomsttaket för
denna förmån måste dock höjas,
förslagsvis till den nivå som gäller
för föräldrapenningen för att kompensationen ska bli skälig. Tyvärr
nämndes ingenting om detta i
samband med regeringens nyss
avlämnade vårbudget. Men när
påsklovsledigheten för många skolor nu är över växer åter oron
återigen bland våra medlemmar.
Regeringen måste därför snabbt
agera och se till att förslaget
skyndsamt genomförs.”

Vad gör LR-Stockholm?
LR-Stockholm skickade förra veckan ut en enkät till alla lokal- och
skyddsombud i kommunala grundskolor. Där frågade vi bland annat
om hur arbetet förändrats och hur
detta påverkat arbetsmängden. Vi
frågade också om det har samverkats samt om det gjorts någon
riskbedömning. Vi kommer att
presentera resultaten senare men
framför allt använda oss av resultaten i möten med Utbildningsförvaltningen.
Av de svar som hittills kommit in
(94 av 182 möjliga svar) kan vi se
att det är många lärare som fått
mer jobb. Digitalt arbete, fjärrundervisning och kontakter med
vårdnadshavare har ökat drastiskt
liksom vikarierandet. Väldigt få av
skolorna har samverkat dessa förändringar och få skolor har gjort
riskbedömningar där skyddsombuden deltagit.

Arbetsbelastningen ökar...

Bild: Pixabay

Samverkansavtalet gäller
LR-Stockholm vill understryka att
tecknade avtal, överenskommelser och arbetstidsregler gäller
även under den nuvarande corona-pandemin. Detta innebär att
förändringar i arbetsorganisering
ska samverkas och att såväl riskbedömning av smittspridning och

PS: Detta är direktiven från Stockholms utbildningsförvaltning när
det gäller elevers närvaro:
”Elevens närvaro i skolan ger de
bästa förutsättningarna att nå målen. Innan annat beslut fattas av
regeringen gäller skolplikten med
närvaroplikt. I övrigt gäller ordinarie rutiner för sjukanmälan och
ledighet.”

Ny lön från 1 april 2020

Medarbetarenkäten—lärarna hade väl en dålig dag

Man tror att man hört allt. Och så
får verkligheten en att häpna med
ett riktigt bottennapp. Föreställ er
att nästan 50% av lärare på enhet
i en skola angivit i medarbetarenkäten att de inte har förtroende
för sin chef, inte känner sig respektfullt behandlade och att flera
av dem också markerat att de inte
ser fram emot att gå till jobbet.
Kan ni då ens föreställa er att den
berörda chefen att säger: ”lärarna
hade kanske en dålig dag när de
svarade.” Eller att man ber de

arbetsbelastning ska göras i samarbete med skyddsombuden.
Samverkan betyder som bekant
tyvärr inte att man måste bli överens. Vid oenighet i samverkan
finns möjligheten att gå vidare och
begära central förhandling enligt
MBL, efter kontakt med LRStockholm. MBL-förhandling är
inte heller någon garanti för att bli
överens, men det är en mer
renodlad förhandlings-situation.

missnöjda att träda fram på ett
möte och berätta vad de tycker är
fel. Det hände på en kommunal
skola i Stockholm. Dessbättre är
dylika fadäser undantagsfall. Resultaten från medarbetarenkäten
har kommit och ska gås igenom
ute på skolorna. Samtliga chefer
som har ett AMI resultat på enheten på 69 eller under ska återkoppla en handlingsplan till sin
överordnade chef senast den 19
juni .
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Årets löneförhandlingar närmar
sig målsnöret. När detta skrivs så
ska alla förhandlingar vara avslutade, några i enighet och somliga i
oenighet. Någon överblick finns
inte förrän LR haft ett avstämningsmöte med staden centralt
den 4 maj (där LR har den överväldigande andelen av medlemmarna verksamma i utbildningsförvaltningen). Motsvarande avstämningar torde vara inplanerade innan dess i stadsdels- och
fackförvaltningar. Vi vet således
inte exakt vad utfallet för 2020
blir; det vi vet är dock att besked
om ny lön ges efter avstämningsmöten på respektive förvaltningar
och att den nya lönen, med retroaktivitet från 1/4 är tänkt att erhållas på majlönen.
Som vanligt rekommenderar vi
att du, när nya lönen blir offentlig,
begär ett samtal med din rektor/
chef och ber om en motivering.
Det är alltid rektor/chefen som
ska ge besked och motivera den
lön du har.

SYV-förening bildad i LR-Stockholm
Tisdagen den 3:e mars 2020 var
en historisk dag. En ny SYV förening bildades och hade sitt första
årsmöte i LR-Stockholms lokaler
på Högbergsgatan. Årsmötet inleddes med Ulrik Hoffman från
Ungdomsbarometern som föreläste om generationsfrågor och
aktuell forskning kring ungdomars
studie- och yrkesval. Efter en kort
paus med smörgåsar och kaffe

ägde det första årsmötet rum.
Den nystartade SYV-föreningen
för yrkesverksamma SYV:are i
Stockholmsdistriktet är nu organiserad och har ordförande och
styrelse. Styrelsen består av Liselotte Fries (ordförande), Kristna
Salenstedt Linder, Marit Busk,
Malin Jonsson, Lotta Wranér och
Volkan Serengil.

Kalendarium
Om inte annat anges sker möten
och utbildningar på Högbergsgatan 20, kl. 18.00. Vi skickar ut
inbjudningar till den e-postadress
som du har angett i LR:s medlemsregister på Min sida.
Föranmälan krävs alltid, anmälningsformulär går ut med mejl.
Har du av någon anledning inte
fått det, mejla stockholm@lr.se

6 maj Föräldraförsäkringsinformation med Irene Ziverts

LR-Stockholms årsmöte
Den 12 mars samlades ett femtiotal ombud från skolor i staden till
LR-Stockholms årsmöte. Ordförande Ragnar Sjölander, som redogjorde för verksamhetsberättelsen kunde konstatera att det var
ett framgångsrikt år. Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade
till sammanlagt 6713 vilket innebär över 7% under 2019. Det innebär att vi vad gäller antalet medlemmar som är lärare eller SYV i
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, är det största fackförbundet i staden. Verksamhetsplanen för 2020 antogs enligt det
förslag som gått ut till ombuden.
Det var i år dags att genomföra val
till alla förtroendeuppdrag och
efter viss sedvanlig förvirring
kunde närvarande konstatera att
valberedningens förslag gått igenom. Ragnar Sjölander omvaldes
till ordförande. Till ny ordinarie
ledamot i styrelsen valdes Sofia
Lundström och till ny suppleant
valdes Christian Liljeros. Samtliga
tidigare biträdande kommunombud och tillika huvudskyddsombud omvaldes.
Den kompletta listan på valda
kommunombud och styrelseledamöter hittar du på LR-Stockholms
webbplats:
https://www.lr.se/stockholm.
Efter årsmötet gick ordet till
LR:s förbundsordförande Åsa

Fahlén, biträdd av kanslichef
Andreas Mörck. Åsa Fahlén gick
igenom de propositioner som
förbundsstyrelsen lägger fram
inför årets kongress. Du hittar
propositionerna på LR:s webb:
https://www.lr.se/utvecklas-iyrket/kurser--aktiviteter/
evenemang/kongress-2020/
handlingar-till-kongressen.
Ombuden passade på att framföra
sina synpunkter och ställa frågor
till Åsa och Andreas, inte minst om
propositionen gällande ett nytt
lönesystem. Vissa farhågor med
förslaget lyftes fram, men överlag
finns en stor samstämmighet kring
nödvändigheten av att ta steg mot
ett nytt lönesystem liknande de
som förbundsstyrelsen föreslår.
Vad gäller diskussionen om en ”ny
organisering” tillsammans med
Lärarförbundet så är det ingen
hemlighet att den bland många
medlemmar och ombud har väckt
en stor oro. Även den mest inbitne
motståndaren kunde dock känna
sig lugnad av Åsas inlägg i frågan.
Det blev uppenbart för alla att det
inte handlar om att sälja ut LR:s
själ. Våra kärnfrågor och ställningstaganden är lika aktuella och viktiga som någonsin.
Sammantaget fick närvarande
ombud näring för både kropp och
själ och kan med tillförsikt se fram
emot den nya verksamhetsåret.
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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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Kapitel 52
Örn hostade och såg sig skyggt omkring. Åtminstone tre par oroliga och misstänksamma
lärarögon stirrade misstänksamt på honom.
”kaffe i halsen”, förklarade han ursäktande.
Hur länge skulle det dröja innan pöbelreflexerna slog till på allvar och sådana som råkade
nysa, snyta sig eller få något i halsen blev utsläpade på bakgården och spöade? Snart
skulle det väl krävas att astmatiker och allergiker bar ett märke på jackan. En gul stjärna
kanske, tänkte han moloket. Som det blivit…
Erna Gren, Strömskolans dystopiska hemkunskapslärarinna – man kunde ju tro att hon
skulle vara glad nu när ett äkta elände inträffade så att hon äntligen blev sannspådd – gick
numera med plasthandskar för jämnan och
kom aldrig till personalrummet så att hon
skulle vara säker för potentiella smitthärdar.
Hur det gick ihop med att hon varje dag tog
tunnelbanan mellan Mörby och skolan var
mer än Örn begrep. Alla hjälpa till-inslag i
media vittnade om att coronan tog fram det
bästa i en del människor, men i andra kravlade det absolut värsta fram. I går hade Örns
sambo Yvonne visat honom ett klipp som visat att Goebbelsglappet* redan stängts. Högljudda grupperingar på internet torgförde högljutt att judarna spred virus på rent jävelskap.
Lika beklämmande som idiotiskt.
Örn hostade igen. Kände sig tvungen att
överdrivet menande peka på halsen för de
misstänksamma kollegornas skull och försvann upp till sitt arbetsrum. Tänk om han
hade det? I början på mars hade han suttit
hemma hos sin ständige vapendragare Ture
Björk Kallin i dennes lägenhet på Södermalm. Ture hade beklagat sig över att undervisningen gick åt helvete för att så många av
hans gymnasister passat på att dra på sig baciller under sportlovet. Det hade bara varit
några dagar innan gymnasierna hemförlovat
sina elever. Tänk om Ture burit på viruset?
Men, lugnade Örn ned sig, i så fall skulle
Ture ha blivit sjuk nu. Och det skulle han helt
säkert hört talas om i så fall. Han och Ture
hade talats vid senast i går kväll och Ture
hade haft fullt sjå med att vara upprörd över
alla problem distansundervisningen förde
med sig, inte ett ljud om feber och snuva. Ja,
hans dotter var snuvig förstås, men vilken
förskoleunge var inte det så här års?
Örn plockade ihop sina pinaler för att bege
sig till sina åttor. Han tyckte ofta det var lite
jobbigt att träffa just den klassen, men idag
kändes det tyngre än vanligt. Tänk om han

hade fått det, att det var därför han kände sig
däven?
Väl inne i klassrummet fanns inget utrymme för att känna något annat än desperation. Tolv av 27 elever närvarande men ändå
fullt kaos. Tre av de tolv hade släpat med sig
ett gräl från matsalen, eller förmodligen från
ännu tidigare och nu blommade det upp igen.
Samtliga genitalier och en hel del kognitiva
brister var representerade bland invektiven.
Där fanns också en hel del språkligt nyskapande, som ”jävla coronaapa”. När det passade
dem kunde de vara nog så fantasirika, men
bad man dem komma med argument från två
olika aspekter på den enklaste sak satt de som
fågelholkar. Mitt i vrålandet satt de två tysta
flickorna och såg skräckslagna ut, de där som
aldrig vågade öppna munnen i klassen och
som skulle ha kunnat nå så mycket längre om
de råkat hamna i en annan klass. Hur skulle
han få ordning på det här? Han kopplade på
projektorn och youtubade fram ’Farm sounds,
Farm Ambience with Domestic Animal
Sounds’. En timme med ljud från en bondgård. Bräkanden, kvackanden och bröl från
diverse djur. Örn höjde volymen till max.
De tre kontrahenterna vände sig irriterade
mot honom. Överröstade av en anka! ”Hånar
du oss” frågade Isadora rasande. De långa
rastaflätorna piskade i luften. Det hade inte
alls varit hans avsikt, men så kunde det
kanske uppfattas förstås. Ett ögonblick tänkte
han be om ursäkt, sedan tog hans illfundigare
jag över och istället vände han sig mot klassen och mimade: ” Det var inte avsikten, men
så kan det kanske uppfattas.” ”Men vad fan
håller du på med?” Alfred, den annars vältaligaste av de tre var uppenbart störd. Det här
underliga beteendet hos en lärare visste han
inte hur han skulle hantera. ”Hör du inte vad
jag säger är det för att du skriker så högt
själv”, mimade Örn, fångad i sin ingivelse
och utan bra idéer om hur han skulle komma
vidare. Den tredje eleven i grälet, Sofia med
studiefokus som en guldfisk, mimade ”idiot”
åt Alfred. Och idiot har bara så många stavelser, det gick inte att missa men kanske var
Alfred också i beråd över hur han skulle ta sig
ur situationen, helst utan att hans föräldrar
kallades in. ”Fi…” mimade han tillbaka,
slängde en övertydlig blick på Örn och ändrade sig. ”Dumhuvud” sade han högt.
Klassens övriga nio personer stirrade tvivlande, osäkra på hur de skulle förhålla sig.
Örn grep tillfället, viftade med skolboken och
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mimade ”sidan 10”. Skrev det för säkerhets
skulle också. Lektionen borde ha handlat om
ekonomiska begrepp, men ränta och inflation
skulle bryta magin. Det fick bli påverkansmöjligheter istället. När timmen väl var slut, följd
av två till med andra klasser i rask takt var han
helt slut men hade inte hunnit ens tänka corona på hela eftermiddagen. Ända tills han
kom till arbetsrummet och Samina Boudon
var ännu mer förbannad än Alfred någonsin
varit. ”Har du sett vad den här förbannade kamelröven skriver! Det är ju upplagt för att vi
ska jobba ihjäl oss.”
Rektor Birgitta Engemyhr satt i karantän,
biträdande Bertil Svan var sjuk och biträdande
Bänkt Sten som i vanliga fall enbart hade
mandat att ställa till det för låg – och mellanstadiet hade fått bli operativ chef för hela skolan. Det mejl som orsakat Samina Boudon ett
koleriskt anfall, och som Örn ännu inte ens
hunnit se att han fått, bar rubriken
”Fjärrundervisning under lektionstid”. Sten
hade på eget bevåg beslutat att det mejl som
kommit från grundskolechefen betydde att
från och med morgondagen skulle Strömskolans personal bedriva både lektions- och fjärrundervisning för hemmavarande elever. Samtidigt. Örn ögnade hastigt dokumentet. ”...Kan
eleven vara i skolan ska eleven vara i skolan
och erhålla sin undervisning. Om elever inte
beviljas ledighet ska ogiltig frånvaro ges…
Det finns inget som hindrar att elever som av
olika skäl inte är på plats på i skolan tar del
av samma undervisning som de som är i skolan får, tex via livesändning i Teams… Den tid
som eleven erbjuds fjärr- och distansundervisning ska, tillsammans med tidigare erbjuden
sedvanlig undervisning i skolan, slutligen
svara mot den garanterade undervisningstiden… Därför är det viktigt att läraren dokumenterar erbjuden garanterad undervisningstid inom ramen för fjärr- och distansundervisningen och för närvaro.” Undertecknat grundskolechefen.
”Jag vet inte vilken av dem som är den
största idioten”, fnös Samina Boudon med all
den indignerade kraft hon var mäktig. Men
har den här chefstönten någon undervisat
själv? Eller ens befunnit sig i ett klassrum?”
Örn tog av glasögonen och gnuggade ögonen.
”Om det ens är möjligt att både filma sig själv
hålla lektion med samma dator som används
för att visa andra saker på tavlan vet i alla fall
inte jag hur man gör” sade han uppgivet. ”Jag
tror jag sjukskriver mig. Eller går tillbaka till
att köra taxi. Det här är banne mig ogenomförbart om det ska var någon som helst kvalité i
undervisningen. Men det är klart, det är väl

inte undervisning som är syftet, utan att kunna
visa att undervisning erbjudits, och på så sätt
slippa betala för att arrangera sommarskolor.”
Samina Boudon började plötsligt skratta.
”Hihihiiii… jag kan se sjuklingarna sitta och
ropa hallå framför sina skärmar samtidigt som
jag kutar runt och försöker få Erik och Laban
att fatta vad de ska göra samtidigt som jag försöker hindra Weyn från att jävlas med Anna.
Det är för dumt, Örn. Det är för dumt.” Örn
nickade bifall. För dumt. En sak i taget var
görligt, men inte samtidigt. Förmodligen ingenstans men definitivt inte i Strömskolan med
sin stora kontingent av knappt läskunniga, ofokuserade elever som nästan måste ledas vid
handen. Lärarna försökte vara på tillräckligt
många ställen samtidigt redan. På Innerstadsskolan där Yvonne jobbade hade rektorn gått
ut med helt motsatta direktiv. ”Jag förstår att
en svårighet även fortsättningsvis är att undervisa i klassrummet och samtidigt se till behoven hos dem som är hemma. Det är rätt att vi
ska försöka ge även dem möjlighet att följa
undervisningen men förenkla så mycket det
bara går, vi kan aldrig förvänta oss att bedriva
parallell undervisning för båda grupperna.”
Han hade sparat mejlet Yvonne vidarebefordrat. Kanske hade han undermedvetet insett att
med Strömskoleledningens kombination av
okunnighet, vilja att svansa inför sina chefer
och ointresse av personalens arbetsmiljö skulle
det snart börja osa katt och att han skulle
komma att behöva alla goda exempel han
kunde få.
Örn sjukskrev sig inte, men han ringde sin
LR-kontakt Viktoria Stäppsten. Hon lät nästan
lika förbannad som Samina Boudon, även om
hon uttryckte sig mer diplomatiskt. ”Du ska
hur som helst kräva att det ska samverkas”,
svarade hon på Örns fråga om hur lärarna
skulle kunna undgå detta gigantiska merarbete.
”Och om det barkar åt skogen och din ledning
framhärdar, ska du kräva att det lyfts ur samverkanssystemet och mbl-förhandlas. Det ger
oss lite tid att tänka. Exceptionell situation eller inte, det här är en jätteförändring av lärarnas arbetsförhållanden och sådana ska samverkas. Imorgon blir det inte tal om.” Klockan var
snart fyra, han borde redan ha varit på hemväg. I ett snabbt mejl till Bänkt Sten och därmed till alla andra på skolan ett kort ”detta
måste samverkas” och hoppades att det skulle
räcka för att hindra att de mer auktoritetsbundna lärarna omedelbart satte igång att
bränna ut sig själva.
*Goebbelsglappet – den tid som går mellan att något nytt djävulskap dyker upp i världen och att judarna får skulden.
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