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Viktigt 
KOLLA DINA 

INLOGGNINGSUPPGIFTER  
I FSL 

Inför stundande OAJ 
fullmäktigeval måste du kolla 
upp att dina uppgifter är rätt i 

systemet. Gå in på FSLs 
webbplats och rätta till mail, 

telnr och arbetsgivare! 

OAJ VALET PÅ ÅLAND 
Vi har skapat ett gemensamt 

valförbund med 
Ål.gymnasielärare för att få så 
många röster som möjligt för 
att kunna påverka i det högsta 

organet OAJ´s fullmäktige. 

NY SEKRETERARE 
Sara Kemetter har valts  till 

sekreterare på första 
styrelsemötet. Läs gärna alla 
beslut på vår webbsida under 

fliken protokoll! 
www.lararforeningen.ax

Vilken start på året…   
När-, distans- och hybridundervisning - en ända soppa med 
många kockar. 

Jag hoppas verkligen att vi tar hand om varandra i dessa tider. Mailboxarna är 
fyllda av elevernas inlämningar, föräldrarnas oro, rektorns och kollegernas 
meddelanden angående olika funderingar om specialarrangemang. Man hinner 
knappt tänka ut ett sätt före det skall ändras igen. Arbetssäkerheten tummas på - 
”vi håller tummarna att det funkar” får man som svar. En dag i taget. Hoppas att 
tekniken och inloggningar fungerar - idag. Ett nytt mail - med nya instruktioner.  

Så kan vi inte ha det! Vi längtar tillbaka till våra klassrum med rutiner och med 
arbetet som vi älskar och har utbildat oss till. Vi måste bli av med allt pappers- 
och datorarbete som de senaste månaderna ännu en gång har 
tagit över. Ovanpå detta startas ännu mitt i allt detta nya projekt 
för att de nya läroplanerna ”kräver det”. Nya läroplaner 
må vara fina och har många bra ambitioner, men det 
står ingenting i dessa läroplaner att vi har en pandemi 
och att vi behöver hålla oss själva och våra elever ”i 
liv” och att vi behöver hjälpa till mera och på helt 
andra sätt. Allt extra arbete borde vara förbjudet under 
dessa samhällsfarliga tider. En ansvarsfull ledare förstår 
detta - den ger tid för allt det som ”måste göras” före vi 
far hem - den lägger inte på något extraprojekt 
- som om skolan skulle just nu fungera som 
vanligt. En ansvarsfull ledare försöker 
med alla medel skapa välmående i 
skolans fyra väggar - så gott det går. 
ÅLF satsar stenhårt på att få bidrag 
av FSL att skapa åtminstone från den 
fackliga sidan en stund av avkoppling och 
återhämtning. Vi lovar - vi jobbar på det! 

Ta hand om dina närmaste kollegor! Det mår du 
och dina vänner bra av!   

Vid tangentbordet, Karsten (ordf.)

https://www.lararforeningen.ax/protokoll
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