1. november 2020

LOs skoleforbund:

– Prioriter lærere som ønsker influensavaksine
Uvanlig mange ansatte i skoler og barnehager må holde seg borte fra
jobben på grunn av symptomer som kan være covid-19. – Skoler og
barnehager tåler ikke en ny fraværsbølge som skyldes influensa, på
toppen av alt koronarelatert fravær, sier forbundsleder Anne Finborud
i Skolenes landsforbund.
Å dekke opp for dette fraværet er krevende, og det sliter på de andre ansatte som er på jobb.
LOs skoleforbund krever derfor at ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren blir prioritert
dersom de ønsker influensavaksine.
– Vi er kjent med at mange kommuner begynner å gå tomme for vaksine. Skolenes
landsforbund mener at ansatte i skoler og barnehager må bli en del av målgruppen, altså
at lærere blir prioritert dersom de ønsker å ta vaksinen. Og de skal få den gratis, sier
forbundsleder Anne Finborud.
Skolenes landsforbund mener ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren utfører
samfunnskritiske oppgaver.
– Landets lærere gjør en formidabel jobb i den vanskelige tiden vi er inne i. Det at skoler og
barnehager holder åpnet, bidrar i stor grad til at AS Norge går rundt. Ansatte i skoler og
barnehager møter på jobb hver dag, til tross for at de er mer utsatt for smitte enn mange andre
yrkesgrupper. Det rører et lærerhjerte, sier Anne Finborud.
Hun begrunner dette med at énmetersregelen ikke gjelder i skolen, og at personalet løper en
stor risiko for å bli slått ut av influensa.
– Kunnskapsminister Guri Melby har selv uttalt at «når alle bare møter fem personer
privat, lager vi rom for at lærerne kan møte elevene sine». Dersom en skole eller
barnehage blir hardt rammet av influensa, sier det seg selv at det kan bli få igjen til å ta
seg av skoleelevene eller barnehagebarna, sier forbundslederen.
Skolenes landsforbund får med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som er i
risikogruppen, og som frykter for helsen dersom de blir smittet av korona.
– Blir denne gruppen først satt ut av influensa for så å bli smittet av koronaviruset, er det stor
grunn til bekymring. Dette er en av årsakene til at vi mener lærere bør stille langt framme i køen
etter hvert som kommunene får inn nye doser med vaksine, sier forbundsleder Anne Finborud.
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